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บทคัดย่อ 
                การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพการเล้ียง       
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการศึกษา ได้แก่  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมเครือข่ายผู ้เล้ียงแพะ กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 217 คน โดยออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อ           
ท่ีตอ้งการศึกษา 3 หัวขอ้ ประกอบดว้ยขอ้มูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
ขอ้มูลสภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกร และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ
จงัหวดัหนองบวัล าภู   
     จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบัวล าภูส่วนใหญ่เป็นเพศชาย       
มีอายุเฉล่ีย 47.65 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 42.40 มีสมาชิกในครอบครัว
เฉล่ีย 4.84 คน นับถือศาสนาพุทธ สังกดักลุ่มเกษตรกรร้อยละ 87.56 มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียง
แพะเฉล่ีย 5.62 ไร่ เล้ียงแพะเป็นอาชีพรอง มีรายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ เฉล่ีย 60,577.63 
บาท/ปี มีรายจ่ายในการเล้ียงแพะ เฉล่ีย 37,634.28 บาท/ปี มีประสบการณ์ในการเล้ียงแพะต ่ากว่า      
5 ปี มีจ านวนแพะเฉล่ีย 29.87 ตวั/ราย ลกัษณะการผลิตแพะผสมผสานควบคู่กนัไป รูปแบบการเล้ียง
แพะเป็นก่ึงขงัก่ึงปล่อย มีแปลงพืชอาหารสัตวเ์ฉล่ียรายละ 3.36 ไร่ มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเล้ียง
แพะเพื่อจ าหน่าย โดยผ่านกลุ่ม/เครือข่าย ใช้เงินทุนของตนเองในการเล้ียงแพะ ได้รับความรู้จาก
เจา้หนา้ท่ีปศุสัตวม์ากท่ีสุด ร้อยละ 96.77 ปัญหาดา้นตน้ทุนเป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  
     ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภูมากท่ีสุด    
คือปัจจยัด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร ค่าเฉล่ีย (4.12) ตอ้งการผูน้ าท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์                   
มีอุดมการณ์ มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม รองลงมาปัจจัยด้านการส่งเสริมและ
พฒันาการเล้ียงพะในพื้นท่ี ค่าเฉล่ีย (3.65) ตอ้งการการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ การเยี่ยม
เยือนเกษตรกร และการประสานงานเครือข่ายและการตลาดแพะ  และปัจจยัดา้นการเล้ียงและการ
จดัการฟาร์ม ค่าเฉล่ีย (2.82) ตอ้งการดา้นตลาดรองรับแพะ ช่องทางการจ าหน่ายและแหล่งเงินทุน  
                  เกษตรกรท่ีมีความแตกต่างกันในด้านจ านวนแพะ พื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ        
การเป็นสมาชิกกลุ่ม และรายไดจ้ากการเล้ียงแพะท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภูท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การเล้ียงแพะ เครือข่าย จงัหวดัหนองบวัล าภู 
เลขทะเบียนวิชาการ : 
1/ ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบวัล าภู อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 39000 
2/ ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 30000



 
 

A Study of Factors Affecting Operation of Goat Farmers Network 
in Nong Bua Lamphu Province. 

Titinan Visetvongsa1/  Mangkorn Bunkham2/ 
Abstract  

                  This study , It is aimed at the basic personal condition. Raising conditions and factors 
related to the operation of the goat herder network in Nong Bua Lamphu Province. Samples used 
in the study included goat herder network operations with the Livestock office in Nong Bau 
Lamphu  Province . Fiscal year 2021 , 217 people. By storing information on specific topics         
3 items contained information on basic social characteristics and farmers economics, goat herder 
farming conditions and factors of goat herder network operations in Nong Bau Lamphu  Province. 
                  The study found that the goat herder in Nong Bau Lamphu  mostly were male,          
the average age of was 47.65 years , half of them graduated from grade 6 , marriage status , there 
were family members with an average of 4.84 , Buddhism , percentage of farmers' associations 
87.56. Average farm feeding area of 5.62 , raising goats was a secondary occupation, the average 
income was 60,577.63 baht per year, he average expenditure on goat raising was 37,634.28 baht, 
less than 5 years of goat farming experience , the total number of goats averaged 29.87 per case. 
The characteristics of goat production were mixed together. The model of raising goats was semi-
locked and semi-released. There was an average feed crop of 3.36 rai per person. The main 
objective was to raise goats for sale through group networks. Used own funds to raise goats. 
Recieved the most knowledge from livestock officials 96.77 .   
                  Cost issues were the most common. Their  opinions that factors most related  to the 
operation of the goat herder network in Nong Bau Lamphu  Province were : Aggregation factor 
Farmer's Network (4.12) , Needed a leader with human relations, ideals, honesty and justice. 
Second, factors in promoting and developing goat farming in the area ( 3.65 ) , needed training to 
provide academic knowledge visit to farmers and network coordination and goat marketing and 
factors in farming and farm management (2.82) ,wanted to support the market for goats 
distribution channel and funding sources. 
                   Farmers who  differ in the number of goats, hold area for raising goats ,group 
membership and income from raising different goats.  Had the factors related to the operation of 
the goat farmer’s network in Nong Bua Lamphu Province was different Statistically significant at 
the .05 level  
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                  ปัจจุบันอาชีพการเล้ียงแพะ ถือเป็นอาชีพการเล้ียงสัตว์ท่ีมีความส าคัญอีกหน่ึงอาชีพ      
รองจากการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดอ่ืน โดยมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ 
จ านวน 65,850 คน ปี 2563 จ านวน 71,039 คน มีเกษตรกรเพิ่มขึ้นอตัรา (ร้อยละ 7.88) ซ่ึงเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงแพะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีเขต 9 จ านวน 44,356 คน (ร้อยละ 62.44) ส าหรับพื้นท่ีเขต 4            
มีเกษตรกร จ านวน 2,015 คน (ร้อยละ 3.05) และพื้นท่ีเขต 3 มีเกษตรกร จ านวน 3,760 คน (ร้อยละ
5.70)  ในปี 2562 มีการเล้ียงแพะ จ านวน 832,533 ตัว ปี 2563 มีการเล้ียงแพะ จ านวน 962,884 ตัว      
มีการเล้ียงเพิ่มขึ้นอตัรา (ร้อยละ 15.66) ซ่ึงในพื้นท่ีเขต 9 เล้ียงแพะมากท่ีสุด จ านวน 250,330 ตวั 
(ร้อยละ 26.00) ส าหรับพื้นท่ีเขต 4 มีการเล้ียงแพะ จ านวน 42,268 ตวั (ร้อยละ 4.38) และพื้นท่ีเขต 3 
มีการเล้ียงแพะ จ านวน 97,311 คน (ร้อยละ10.10) (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปศุสัตว,์ 2563) 
เน่ืองจากรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมการเล้ียงแพะ ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ การเล้ียงแพะจึงไดข้ยาย
พื้นท่ีเล้ียง จากเดิมซ่ึงเล้ียงกนัมากในพื้นท่ีภาคใต ้เร่ิมมีการเล้ียงมากขึ้นในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ                         
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์               
รายชนิดสัตว์ ภายใต้ยุทธศาสตร์แพะ ปี  2560 – 2564 (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์                  
กรมปศุสัตว,์2563) ไดด้ าเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการพฒันาเครือข่ายการผลิตและการตลาด
แพะ โครงการพฒันาการเล้ียงแพะนม โครงการจดังานแพะแห่งชาติ โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท านา              
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว ์(การเล้ียงแพะ) โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชอาหาร
สัตว์ โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตวแ์ละกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว ์    
กับ ธ.ก.ส. รวมทั้ งการส่งเสริมถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์  การใช้
เทคโนโลยชีีวภาพ (การผสมเทียม การยา้ยฝากตวัอ่อน) การจดัการเล้ียงดูในระยะต่าง ๆ การจดัการ
ฟาร์ม การป้องกนัและการควบคุมโรคระบาด การจดัการอาหารสัตว ์การแปรรูป การจดัจ าหน่าย 
และการตลาด  
                   จังหวดัหนองบัวล าภู มีเกษตรกรให้ความสนใจในการเล้ียงแพะเพิ่มจากเดิมมากขึ้ น      
อย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดัหนองบวัล าภู เกษตรกรเล้ียงแพะ จ านวน 48 คน 
แพะ 872 ตัว ในปี พ.ศ. 2562 เกษตรกรเล้ียงแพะ จ านวน 144 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 200) แพะ 1,470 ตัว 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.57) ในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรเล้ียงแพะ 175 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.52 ) แพะ 3,042 
ตวั (เพิ่มขึ้นร้อยละ 106.93) และในปี พ.ศ. 2564 เกษตรกรเล้ียงแพะ 217 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.41) 
แพะ 6,836 ตัว(เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 124.72 ) (ส านั กงานปศุสั ตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ,  2564)
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ซ่ึงจงัหวดัหนองบวัล าภู ไดมี้การส่งเสริมการเล้ียงแพะส าหรับเกษตรกรผ่านโครงการส่งเสริมการเล้ียง
แพะ จังหวัดหนองบัวล าภู  บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ปี  2565 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ได้มีโครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ       
ปศุสัตว ์และโครงการพฒันาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 
                  อย่างไรก็ตาม การท่ีจะด าเนินการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ีให้ประสบ
ความส าเร็จ เกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรเองอย่างสูงสุด จะต้องด าเนินการภายใต้กิจกรรม          
การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย ทั้งน้ี เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี             
กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดเป้าหมาย ให้ส านักงานปศุสัตว์จงัหวดัหนองบัวล าภู ด าเนินการจดัตั้ ง
เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
สมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน ตามหลกัการและวตัถุประสงค์ของ
เครือข่ายฯ ซ่ึงส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบวัล าภู ไดมี้การประชุมและจดัตั้งเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ                      
จงัหวดัหนองบวัล าภู ประจ าปี 2564 ขึ้น ซ่ึงเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู ประกอบดว้ย 
กลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 190 คน (ร้อยละ 87.55) 
แพะ 6,493 ตัว (ร้อยละ 94.98) และเกษตรกรท่ียงัไม่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 27 คน               
(ร้อยละ 12.44 ) แพะ 343 ตวั (ร้อยละ 5.01 ) รวม เกษตรกร 217 คน แพะ 6,836 ตวั ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่าง
ด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มของตนเอง ยงัไม่มีการปฏิสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนขอ้มูลกบักลุ่มอ่ืน 
ดังนั้ น  จึง เห็นควรท่ี จะมีการศึกษาปั จจัย ท่ี มีผลต่อการด าเนินงาน เค รือข่ ายผู ้เล้ี ยงแพะ                
จังหวัดหนองบัวล าภู  เพื่ อท่ีจะท าให้ทราบข้อมูล ด้านต่างๆของเกษตรกร กลุ่ม เกษตรกร                 
ซ่ึงจะสามารถน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดไ้ปประมวลผล เป็นประโยชน์ในการ วางแผนการพฒันาสร้าง
ความเขม้แขง็ของเครือข่ายหรือกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู ต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

                  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ 
จงัหวดัหนองบวัล าภู 
            2. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงแพะ และการได้รับการส่งเสริมของเกษตรกรจังหวัด
หนองบวัล าภู 
            3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู 
            4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะฯจ าแนก    
ตามสภาพการเล้ียง ลกัษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 
 
 
 



3 
 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                  การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู 
ในคร้ังน้ี ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ประกอบดว้ย         
                  ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ ของเกษตรกร    
ผูเ้ล้ียงแพะในจงัหวดัหนองบวัล าภู สภาพการเล้ียงแพะและการไดรั้บการส่งเสริมของเกษตรกร 
                  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเล้ียงและการจดัการฟาร์มของเกษตรกร ปัจจยัดา้นการ
รวมกลุ่ม/เครือข่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สภาพพื้นฐาน
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจบาง
ประการ 

เกษตรกรผู ้
เล้ียงแพะ 

สภาพการเล้ียงแพะ
และการไดรั้บการ

ส่งเสริมของเกษตรกร 

ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั

การ
ด าเนินงาน
เครือข่ายผู ้
เล้ียงแพะ 

ปัจจยัดา้นการเล้ียงและการ
จดัการฟาร์มของเกษตรกร 
1. พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ 
2. อาหารและการให้อาหาร 
3. โรคและการป้องกนัโรค 
4. การตลาดและอืน่ๆ 

ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/
เครือข่ายของเกษตรกร  
1.การท างานของ 
คณะกรรมการกลุ่ม 

2. ผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม 
3. การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
4. การส่งเสริมให้กบัสมาชิก 

 

 

 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาการเล้ียงแพะในพ้ืนท่ี 
1. การส่งเสริมของเจา้หนา้ท่ี 
2. องคค์วามรู้/หวัขอ้ฝึกอบรม
ท่ีตอ้งการ  

 
น ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ 

ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรตาม 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
                  ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู
ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ จงัหวดัหนองบวัล าภู จ านวน
ทั้งส้ิน 217 ราย ครอบคลุม ทั้ง 6 อ าเภอ การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ จากประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกหน่วยในขอบเขตท่ีศึกษา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม 2564 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
                  การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ศึกษาขอ้มูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ยค าถามปลายปิดและปลายเปิด ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
                  ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานบางประการทางสังคม และเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 
                  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลสภาพการเล้ียงแพะและการไดรั้บการส่งเสริมของเกษตรกร 
                  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ประกอบด้วย
ปัจจยัดา้นการเล้ียงและการจดัการฟาร์มของเกษตรกร ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/เครือข่าย และปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี    
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
              เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ หมายถึง วิสาหกิจชุมชนผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู เกษตรกร
ผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบัวล าภู ท่ีรวมตัวกันมีวตัถุประสงค์ร่วมกันท ากิจกรรม เพื่อประโยชน์         
ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผูเ้ล้ียงแพะในเครือข่าย 
             วิสาหกิจชุมชนผูเ้ล้ียงแพะ หมายถึง กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและร่วมโครงการพฒันาเครือข่ายการผลิตแพะและการตลาดแพะ กับส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัหนองบวัล าภู ปีงบประมาณ 2564 
             เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเล้ียงแพะและเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ
จงัหวดัหนองบวัล าภู 
             การได้รับประโยชน์จากการเล้ียงแพะ หมายถึง การไดรั้บประโยชน์ทั้งหมดจากแพะ     
ท่ีเล้ียง เช่น การจ าหน่ายแพะ และการบริโภคหรือใช้ประกอบพิธีกรรมศาสนาในครัวเรือน           
การคดัแพะไวเ้ล้ียงขยายพนัธุ์ รวมทั้งไดจ้ าหน่ายหรือน ามูลแพะไปใชป้ระโยชน์  
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  1. ทราบสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรจงัหวดั
หนองบวัล าภู        
                  2. ทราบระดับ ปัจจัย ท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู ้เล้ี ยงแพะจังหวัด
หนองบวัล าภู น าผลการศึกษาไปก าหนด แนวทางในการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ 



 
 

   บทที่  2   
ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

                ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสาร ต ารา ท่ีเป็นทฤษฎี หลกัการ แนวความคิด
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบและขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสนบัสนุนการศึกษา 
ดงัน้ี 
2.1 ความส าคัญและข้อมูลการเลีย้งแพะในจังหวัดหนองบัวล าภู 

     แพะเป็นสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก สามารถปล่อยให้กินหญา้ วชัพืช ใบไม ้ในสวนยางพารา               
สวนปาล์ม หรือสวนผลไม้ จึงมีตน้ทุนท่ีต ่า ผสมพันธุ์เร็ว มักให้ลูกแฝด ท าให้ได้ผลตอบแทนเร็ว 
เน่ืองจากแพะใช้ระยะเวลาสั้ นกว่าเล้ียงโค-กระบือ และต้นทุนในการเล้ียงต ่ากว่า แพะเป็นสัตว์
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย ปี  2563 มี เกษตรกร ผู ้เล้ี ยงแพะ 71,039 คน จ านวนแพะ                
รวม 962,884 ตวั (ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสัตว์. 2563) จงัหวดัหนองบัวล าภู มีเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ 
และจ านวนแพะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2564 มีเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ 217 คน จ านวนแพะ 6,836 ตวั 
ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 190 คน 
(ร้อยละ 87.55)แพะ 6,493 ตวั (ร้อยละ 94.98) และเกษตรกรท่ียงั ไม่ได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน     
27 คน (ร้อยละ 12.44 ) แพะ 343 ตวั (ร้อยละ 5.01) (ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบวัล าภู, 2564) 
2.2 การเลีย้งและการจัดการแพะ 
      พนัธ์ุแพะท่ีเลีย้งในประเทศไทย  
      แพะเน้ือ 
      1. พนัธุ์พื้นเมือง (Thai native goat)  ตวัมีขนาดเล็กมีสีหลากหลาย ใบหูเล็กตั้ง สามารถผสม
พันธุ์ได้ตลอดปี ตกลูกปีละ 2 ครอก ให้ลูกแฝดสูง ใช้พื้ นท่ี เล้ียงต่อตัวน้อย มีความทนทาน                  
ต่อสภาพแวดลอ้ม กินอาหารพวกพืชไดห้ลายชนิด  
                    2. พนัธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) เป็นแพะท่ีให้ทั้งเน้ือและนม มีสีท่ีหลาย ทั้งสีเดียว
ในตวั หรือมีสีด่าง สันจมูกโคง้นูน ใบหูยาวปรกลง กรมปศุสัตว ์น าเขา้มาในปี 2526 เพื่อปรับปรุงพนัธุ์
แพะพื้นเมืองใหมี้ขนาดใหญ่ขึ้น 
      3. พันธุ์บอร์ (Boer) เป็นแพะพันธุ์ เน้ือขนาดใหญ่ โตเร็ว มีความแข็งแกร่ง ทนทาน               
หากินเก่ง ลกัษณะเด่นคือมีล าตวัสีขาว หัวและคอสีแดง สันจมูกโคง้นูน ใบหูยาวปรก กรมปศุสัตว ์       
ไดน้ าเขา้ในปี 2539 จากประเทศแอฟริกาใต ้ 
      4. พันธุ์แบลคเบงกอล (Black Bengal) รัฐบาลประเทศบังคลาเทศได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแพะเน้ือ มีขนสั้นสีด าหรือสีน ้ าตาลเขม้ใบหูเล็ก
ช้ีตั้ ง มักจะตกลูกแฝด สามารถผสมพันธุ์ได้ทั้ งปี ส่วนเน้ือมีคุณภาพและรสชาติดี หนังมีคุณภาพ
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                     5. พนัธุ์จมันาปารี (Jamunapari) จดัเป็นแพะพนัธุ์ท่ีสูงและสวยท่ีสุดของอินเดีย  เป็นพนัธุ์
ก่ึงเน้ือและนม มีสีท่ีหลากหลาย ขนล าตัวสั้ นแต่มีขนยาวท่ีส่วนท้าย มีใบหูกวา้งและยาวปรกลง            
มีขนยาวท่ีบั้นทา้ย 
      แพะนม 
      1. พนัธุ์ซาแนน (Saanen) มีขนสั้ น สีขาวครีมหรือน ้ าตาลอ่อน ใบหูเล็กช้ีตั้ งไปข้างหน้า    
ไม่มีเขา ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย เป็นราชินีแห่งแพะนม มีถ่ินก าเนิดในสวิสเซอร์แลนด์ กรมปศุสัตวน์ าเขา้
มาในปี 2526  เพื่อปรับปรุงพนัธุ์แพะพื้นเมืองใหมี้ผลผลิตน ้ านมเพิ่มขึ้น 
      2. พันธุ์หลาวซาน (Laoshan) รัฐบาลจีนได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 คู่ เป็นแพะนม มีขนสีขาวยาวเลก็นอ้ย หูสั้นช้ีตั้ง 
      3. แพะพนัธุ์อลัไพน์ (Alpine) เป็นแพะนมถ่ินก าเนิดในสวิสเซอร์แลนด์และออสเตรเลีย        
มีลกัษณะสันจมูกตรง ใบหูเล็กตั้ ง สายพนัธุ์องักฤษมีสีด า และมีแถบสีอ่อนท่ีขา้งคิ้ว และสายพนัธุ์
ฝร่ังเศส ล าตวัเป็นสีน ้าตาล ด า กรมปศุสัตวน์ าเขา้จากสหรัฐอเมริกา ในปี 2540  
      4. แพะพันธุ์ทอกเกนเบอร์ก (Toggenburg) เป็นแพะนม สีช็อกโกแลต-โอวลัติน และ             
มีแถบสีอ่อน ท่ีข้างคิ้วหรือแก้ม สันจมูกตรง ใบหูเล็กสั้ นและตั้ง ถ่ินก าเนิดอยู่ในสวิสเซอร์แลนด ์                 
กรมปศุสัตวน์ าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2540 
      รูปแบบการเลีย้งแพะ การเล้ียงแพะโดยทัว่ไปสามารถแบ่งรูปแบบการเล้ียงได ้4 แบบ ดงัน้ี 
      1. การเล้ียงแบบปล่อย ให้แพะหากินเองตามธรรมชาติ และผสมพนัธุ์เอง มกัเล้ียงบริเวณ    
ท่ีมีหญา้ กลางวนัจะตอ้นให้อยู่ท่ีมีร่มเงา มกัไม่มีการสร้างคอกหรือโรงเรือน แต่จะปล่อยให้อาศยัตาม
ร่มไม ้
      2. การเล้ียงแบบผูกล่าม เป็นการผูกล่ามแพะไว้กับท่ี อาจเป็นหลกัไม้ปักหรือเป็นตอไม้
หรือตน้ไม ้ท่ีบริเวณโดยรอบมีหญ้าให้แพะกินเพียงพอ วนัหน่ึงอาจมีการยา้ย 2-3 จุด เพื่อให้ได้กิน
หญา้ไดม้าก ส่วนตอนเยน็จะยา้ยมาขงัคอก 
      3. การเล้ียงแบบก่ึงขงัคอก ลกัษณะคลา้ยการเล้ียงแบบปล่อยแต่จะสร้างคอกหรือโรงเรือน
ส าหรับกกัขงัตอนกลางคืน โรงเรือนมีแต่หลงัคาเท่านั้น ตอนเช้าตอ้นให้แพะออกหากินตามทุ่งหรือ     
ท่ีมีหญา้ 
      4. การเล้ียงแบบขังคอก เป็นการเล้ียงในคอกหรือโรงเรือนตลอดเวลา โดยให้น ้ า              
และอาหารในคอก แต่อาจมีการปล่อยแพะออกไปหากินขา้งนอกบา้ง พื้นคอกมกัยกสูง และลาดเอียง
หรืออาจเป็นพื้นดินธรรมดา แต่มกัรองพื้นดว้ยแกลบ  
      โรงเรือนและการเลีย้ง โรงเรือนควรตั้งในพื้นท่ีดอน น ้ าไม่ท่วม กนัแดดกนัฝน มีแสงสว่าง 
อากาศถ่ายเท สะอาด และมีร้ัวลอ้มรอบ ควรยกพื้นสูงจากพื้นดิน 1.50 – 1.60 เมตร ปูพื้นดว้ยไมร้ะแนง 
ขนาด 1 x 23 น้ิ ว ร่องห่างของไม้ 1 น้ิว เพื่ อให้มูลแพะลอดผ่านได้สะดวก ภายในโรงเรือน
ประกอบดว้ย รางหญา้ รางอาหารขน้ และภาชนะใส่น ้า รวมทั้งแขวนกอ้นเกลือแร่ให้แพะแทะเลียกิน 



 
 

       อาหารและการให้อาหาร แรกเกิด – อายุ 3 วนั ให้กินนมน ้ าเหลืองเต็มท่ีวนัละ 3 – 5 คร้ัง 
อายุ 4 วนั – 2 สัปดาห์ ให้กินนมแพะ  0.5 – 1 ลิตรต่อตัว แบ่งให้วนัละ 3 คร้ัง เสริมด้วยวิตามิน +        
แร่ธาตุ อายุ 2 – 6 สัปดาห์ ให้กินนมสดหรือนมเทียม 0.5 – 1 ลิตรต่อตวั แบ่งให้วนัละ 2 คร้ัง อาหารขน้
ท่ีมีโปรตีนรวมร้อยละ 22 เร่ิมให้วนัละน้อยก่อน แลว้ค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้นหญ้าแห้งผสมถั่วหรือ    
หญา้สด ให้กินเต็มท่ีเสริมดว้ยวิตามิน + แร่ธาตุ อายุ 4 เดือน – ให้ลูก ให้กินอาหารหยาบ เช่นหญา้สด
ให้กินเต็มท่ี เสริมดว้ย วิตามิน+แร่ธาตุผสมอาหารขน้ท่ีมีโปรตีนรวมร้อยละ 16-18 ส าหรับ แม่พนัธุ์
ระยะให้นม อาหารหยาบ ให้กินเต็มท่ี วิตามิน + แร่ธาตุผสมน ้ าอาหารขน้ท่ีมีโปรตีนรวมร้อยละ 16-18 
ขึ้นกับปริมาณน ้ านมท่ีรีดได้ โดยให้อาหาร 0.3 – 0.5 กก./น ้ านมท่ีรีดได้ 1 ลิตรน ้ า ใส่ภาชนะจดัให้
สามารถด่ืมกินไดต้ลอดเวลา  
      โรคและการป้องกนัโรค 
      โรคพยาธิ ควรถ่ายพยาธิทุก 3 เดือน โดยใช้ยาถ่ายพยาธิท่ีจ าหน่ายทั่วไป ทั้งแบบกรอก       
(ก าจดัพยาธิภายนอก) และแบบฉีด (ก าจดัพยาธิภายใน)  
      โรคแทง้ติดต่อ ในแพะมกัเกิดจากเช้ือ Brucella melitensis คนก็สามารถติดโรคน้ีไดจ้ากการ
บริโภคน ้ านมและผลิตภณัฑ์นม เช่น ครีม เนย ท่ีไดจ้ากแพะท่ีเป็นโรคและไม่ไดผ้่านขบวนการฆ่าเช้ือ
โรคก่อนอาการ แพะเกิดการแทง้ลูกหรือคลอดลูกท่ีไม่ค่อยจะแขง็แรงออกมา และมกัจะมีน ้ าเมือกไหล
มาจากช่องคลอดนานเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เดินกะโผลกกะเผลก เตา้นมอกัเสบ น ้ าหนักลด ขนแห้ง
และเป็นหมนัการติดต่อโดยการสืบพนัธุ์ การเลียอวยัวะสืบพนัธุ์ของตัวอ่ืน การกินอาหารและน ้ าด่ืม    
ท่ีมีเช้ือโรคปนอยูเ่ช้ือน้ีจะมีในน ้ าเมือกสัตว ์ปัสสาวะ และซากลูกสัตว ์ท่ีแทง้ออกมา 
     โรคมงคล่อเทียม หรือโรคเมลิออยโตซีส ส่วนใหญ่จะพบโรคน้ีในประเทศท่ีตั้งอยู่ในเขต
ร้อนหรือเขตร้อนช้ืน สามารถติดคนและสัตวไ์ด ้อาการปวดหัว เบ่ือหาร ปวดตามตวั และมีอาการทาง
ระบบหายใจ รวมทั้งมีไข ้ไอ บางคร้ังมีเลือดปน เจ็บหนา้อก มีแผลหลุมในช่องจมูก มีระบบภูมิคุม้กนั
อ่อนแอ มีแนวโน้มท่ีจะติดเช้ือเข้าสู่กระแสเลือดและอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาการติดต่อ     
จากการสัมผสัเช้ือโดยตรง การหายใจ หรือการกินอาหารหรือน ้ า ท่ีปนเป้ือนเช้ือ และสามารถติดต่อ
ผ่านการสัมผสัเลือดหรือของเหลวจากร่างกาย (ปัสสาวะ อุจจาระ น ้ ามูก น ้ านม) ของคนหรือสัตว ์         
ท่ีติดเช้ือ (กรมปศุสัตว,์2559) 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่าย 
      ความหมายของเครือข่าย คือการเช่ือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจ          
เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร้างของคน                
ในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ มีความเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐาน ของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ        
เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั โดยอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น หรือจะเป็นเครือข่ายท่ีด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองระยะยาวก็ได ้องคป์ระกอบของเครือข่าย 
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      1. มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) คือมีความรู้สึกนึกคิด      
และการรับรู้เหมือนกนัถึงเหตุผลในการเขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่าย เช่นมีความเขา้ใจในตวัปัญหา
และมีจิตส านึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัประสบปัญหาอยา่งเดียวกนั หรือตอ้งการความช่วยเหลือ                   
ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน มีการรับรู้ร่วมกัน ซ่ึงสมาชิกเครือข่ายอาจจะมีความเห็นท่ีต่างกันได้ เพราะจะช่วย    
ให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างานแต่ความเห็นแตกต่างนั้น ตอ้งอยู่ในส่วนของกระบวนการภาย      
ใต้การรับรู้ถึงปัญหาท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นท่ีแตกต่างกันจะน าไปสู่ความ
แตกแยกและแตกหกัในท่ีสุด 
       2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) สมาชิกต้องมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคต     
ท่ีเป็นภาพเดียวกนั มีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั เพื่อให้กระบวนการขบัเคล่ือนเกิดพลงั มีความ
เป็นเอกภาพ ถา้สมาชิกมีวิสัยทศัน์ส่วนตวัอยูแ่ลว้ ก็ตอ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของเครือข่าย                 
ใหม้ากท่ีสุด 
      3. มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual interests/benefits) ซ่ึงจะตอ้งครอบคลุม                    
ทั้ งผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการหรือผลประโยชน์ ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้ เข้ามามีส่วนร่วม               
ในเครือข่ายมากขึ้น  พึงระลึกว่าเม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได ้หรือเม่ือเขา
ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการเพียงพอแลว้ สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในท่ีสุด 
      4. การมี ส่ วน ร่วมของสมาชิกทุ กคนใน เค รือข่ าย  (Staeholders participation) เป็ น
กระบวนการท่ีส าคญัมากในการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่าย สถานะของสมาชิกเครือข่ายควรมี
ความเท่าเทียมกัน โดยทุกคน อยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน”ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ 
(horizontal relationship) คือความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อนมากกว่าในลกัษณะเจา้นายลูกนอ้ง 
      5. มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกนั (Complementary relationship) สมาชิกของเครือข่ายตอ้ง
สร้างความเขม้แข็งให้กนัและกนั น าจุดแข็งของฝ่ายหน่ึงไปช่วยแกไ้ขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึง แลว้ท า
ใหไ้ดผ้ลผลพัธ์เพิ่มขึ้น ในลกัษณะพลงัทวีคูณ (1+1 > 2) มากวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นเม่ือต่างคนต่างอยู ่
      6. การเก้ือหนุนพึ่งพากัน (Interdependence) การท่ีสมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัด                
ทั้งดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลงัคน ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ไดด้ว้ย
ตนเอง โดยปราศจากเครือข่าย จ าเป็นต้องพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึด      
โยงกนัอย่างเหนียวแน่น จึงจ าเป็นตอ้งท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึง
ออกไปจะท าใหเ้ครือข่ายลม้ได ้

     7. มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปล่ียน (Interraction) สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะ
พูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก ควรเป็นการ
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แลกเปล่ียนกันมากกว่าท่ีจะเป็นผูใ้ห้หรือเป็นผูรั้บฝ่ายเดียว ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใด         
ก็จะเกิดความผูกพนัระหว่างกนัมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเช่ือมโยงแน่นแฟ้นขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่าง
กนัมากขึ้น สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย  
http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/5516/(Networking).pdf 
      ประเภทของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ  
      เครือข่ายท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เกิดจากการท่ีผูค้นมีใจตรงกนั ท างานคลา้ยคลึงกนั หรือ
ประสบกับปัญหาเดียวกันมาก่อนเข้ามารวมตัวกัน เครือข่ายน้ีมักเกิดขึ้นในพื้นท่ี อาศัยความเป็น      
เครือญาติเป็นคนในชุมชน หรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกัน วฒันธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน            
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจดัตั้งเป็นชมรมท่ีมีกิจกรรมร่วมกันมาก่อน เม่ือมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายตวั
พื้นท่ีด าเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วตัถุประสงค์มากขึ้น มกัใช้เวลาสร้างตวัท่ียาวนาน 
แต่เม่ือเกิดขึ้นแลว้จะเขม้แขง็ ย ัง่ยนื และแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึ้น 
      เครือข่ายจัดตั้ ง มักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐ                
อยู่ในกรอบความคิดเดิม ท่ีใชก้ลไกของรัฐ ผลกัดนัให้เกิดงานท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วนมากสมาชิก
ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมกัจะไม่ไดมี้พื้นฐานความตอ้งการ ความคิด ความเขา้ใจ หรือมุมมองในการจดัตั้ง
เครือข่ายท่ีตรงกันมาก่อนท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพ               
ของเครือข่ายไวไ้ดแ้ต่มีแนวโนม้ท่ีะลดขนาดของเครือข่ายลง  เม่ือเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 
       เครือข่ายวิวฒันาการ เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติและไม่ไดเ้กิดจาก
การจัดตั้ งโดยตรง มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่  เร่ิมท่ีกลุ่มบุคคล /องค์กรมารวมกัน                  
ด้วยวตัถุประสงค์กวา้งๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยงัไม่ได้สร้างเป้าหมาย        
หรือวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหน่ึงคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก         
ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มา แลว้เกิดความคิด      
ท่ีจะรวมตัวกัน เครือข่ายในลักษณะน้ีพบเห็นอยู่มากมาย เช่นเครือข่ายผูสู้งอายุ เครือข่ายโรงเรียน     
สร้างเสริมสุขภาพ (ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท,์ http://www.northphc.org/doc/net.ppt) 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัปัญหา 
                   ความหมายของปัญหา  ปัญหา หมายถึง  ความยุ่งยากท่ีจะต้องแก้ไข  สภาวการณ์              
ท่ีไม่พึงประสงค์ เหตุการณ์ท่ีเป็นไปไม่ตรงตามคาดหวงัโดยไม่ทราบสาเหตุ  การท่ีมนุษยไ์ม่รู้จกั     
วิธีท าอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด เหตุการณ์หันเหเบ่ียงเบนจากท่ีควรจะเป็น หรือความ
แตกต่างระหวา่งสภาวะท่ีเกิดจริงกบัสภาวะท่ีตั้งเป้าหมายวา่ควรจะเป็น  
      ความส าคัญของหัวข้อปัญหา  การศึกษาเพื่ อเข้าใจชัดเจนว่า “ปัญหาคืออะไร”             
และ“อะไรคือปัญหา”นับเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากท่ีสุด เพราะเม่ือสามารถระบุปัญหาได้ถูกตอ้ง    
แน่ชดัตรงประเด็น ก็เท่ากบัสามารถแกปั้ญหาลุล่วงเสร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง ส่วนมากปัญหาท่ีมิอาจ
แก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ สาเหตุเพราะไม่สามารถสืบเสาะหาได้ ว่าอะไรคือตวัปัญหาแท้จริง 
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    กระบวนการแกปั้ญหา ในการแกปั้ญหาจะตอ้งพยายามคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา  
แลว้มุ่งเน้นแกส้าเหตุแห่งปัญหาให้หมดส้ิน เม่ือท าได้ดงัน้ีแลว้ ก็เท่ากับว่าปัญหาไดรั้บการแก้ไข
โดยปริยาย การแก้ไขสาเหตุแห่งปัญหาจะตอ้งแก้ไขให้ครบระบบ ถา้แก้เพียงส่วนใดส่วนหน่ึง
ปัญหาก็จะยงัคงมีอยู่  ไม่จบส้ิน การระบุปัญหานับเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนส าคัญท่ีสุด         
ของกระบวนการแกปั้ญหา ดงันั้นการท่ีจะสามารถระบุปัญหา ไดช้ดัเจนเป็นปัญหาถูกตอ้งแทจ้ริง   
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน นอกจากก าหนดหัวข้อแลว้ ควรจะตอ้งพิจารณา  และด าเนินการตาม
หัวข้ออ่ืนเพิ่มต่อไปอีก ดังน้ี  1. ก าหนดหัวข้อปัญหา 2. ก าหนดสภาพแห่งปัญหา 3. ก าหนด
วตัถุประสงค ์4. ก าหนดบทบาทของผูแ้กปั้ญหา  (ดุษฎี นรศาสวตั , 2560) 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบักลุ่มเกษตรกร 

    กลุ่ม หมายถึง คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปท่ีมีลกัษณะบางอย่างเหมือนกนั มีความรู้สึกนึกคิด   
ว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความสนใจ ด าเนินการหรือร่วมปรึกษาหารืออย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน             
ในความหมายของการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่ม หมายถึงการรวมตวัของบุคคลท่ีมีปัญหา 
หรือความตอ้งการบางอย่างท่ีคลา้ยคลึงกนั และด าเนินการบางอย่างร่วมกนั การรวมตวัของบุคคล
ในท่ีน้ี อาจหมายถึงการรวมตัวของบุคคลในชุมชน หรือบุคคลทั้งในและนอกชุมชน หรือการ
รวมตวัระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่มทั้งในและนอกชุมชนก็ได ้

     ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการรวมกลุ่มในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ก็เพื่อท่ีจะท าให้เกิด
พลังในการขับเคล่ือนกิจกรรมและก่อให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานในวงกวา้ง พลังในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรม ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานเท่านั้น 
แต่ยงัรวมถึงการสร้างอ านาจในการต่อรอง สร้างกระบวนทศัน์ วิสัยทศัน์และเปิดมุมมองใหม่ ๆ 
จากการแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการแกไ้ขปัญหา
และพฒันาศกัยภาพของกลุ่มดว้ย 

    องคป์ระกอบท่ีท าใหก้ลุ่มมีประสิทธิภาพ 
    1. การมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ คือการท่ีคนในกลุ่มมีแนวคิดเดียวกัน หรือมองเห็น

อนาคตข้างหน้าร่วมกัน ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะยึดเหน่ียวความสัมพันธ์และการรวมตัวของกลุ่ม        
ให้พยายามปฏิบติัหน้าท่ีของแต่ละคน จนสุดความสามารถ เพื่อจะบรรลุอุดมการณ์และวิสัยทศัน์    
ท่ีมีร่วมกนัโดย ไม่แตกแยก 

    2. การมีเป้าหมายเดียวกนั หรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั จะท าให้สมาชิกในกลุ่มมีทิศทาง
ด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น เน้นให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
มากกวา่ทรัพยสิ์นหรือส่ิงมีค่าทางวตัถุ เพื่อขจดัขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลงั 

  3. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจดัการ เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้สมาชิกมีส านึก
ความเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม และตระหนกัในความรับผิดชอบร่วมกนั เกิดการรับรู้ ตดัสินใจและร่วม
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  ลงมือปฏิบัติในนามของกลุ่ม หากด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยและมีการกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม จะท าใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็ 

    4. กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความ
ตอ้งการของสมาชิก มีแผนงานท่ีประกอบดว้ยการพฒันาทุกๆ ดา้น ไม่เป็นการส่งเสริมหรือสร้าง
ความขดัแยง้ และมีการเคลื่อนไหวเพื่อพฒันาให้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง สามารถบริหารจดัการไดภ้ายใน
กลุ่มโดยไม่ตอ้งพึ่งพิงปัจจยัต่าง ๆ จากภายนอก ภายใตก้ารสนบัสนุนของผูน้ าองคก์รชุมชน 

    5. มีบรรยากาศท่ีเป็นมิตร มีความรัก เอ้ืออาทร สมานฉันท์และสามัคคี  ความรัก          
และความสมานฉนัทจ์ะเป็นเหตุใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งมีพลงั 

    6. ระบบการส่ือสารของกลุ่มควรเป็นแนวราบไม่ใช่แนวด่ิง เน่ืองจากจะท าให้เกิด
ความรู้สึกเท่าเทียมกนั และยอมใหค้วามร่วมมือดว้ยความเตม็ใจ ไม่เหมือนถูกบงัคบัมีความรัก 

    7. ผูน้ า สมาชิกของกลุ่มและคนทัว่ไปในชุมชน 
              - มีผูน้ ากลุ่มท่ีเขม้แขง็ มีภาวะผูน้ า เสียสละ มีวิสัยทศัน์ 

- สมาชิกกลุ่มในกลุ่ม พร้อมท่ีจะจดัการกบัปัญหาของตนเองและชุมชน ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ งทางความคิด การวางแผน การตัดสินใจ และการติดตาม
ประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าท่ี ของตนได้อย่างดี เช่ือในความสามารถของเพื่อนสมาชิก มีความ
ไวว้างใจกนั โดยสมาชิกในกลุ่มยอมรับขอ้เสนอแนะ ค าวิจารณ์ ขอ้มูล และการติชมซ่ึงกนัและกนั 
และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือกนัและกนัเสมอ 
  - คนทั่วไปในชุมชน หรือกลุ่มคนท่ีคอยเฝ้า ติดตาม วิพากษ์วิจารณ์ ท่ีพร้อม         
จะเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนกลุ่ม 

      8. มีงบประมาณด าเนินงานท่ีเพียงพอ ซ่ึงในระยะแรกอาจต้องระดมเงินจากสมาชิกกลุ่ม
หรือขอรับการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อใชใ้นกิจกรรมแรกเร่ิม (ศูนยข์อ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียง
พางค า, ม.ป.ป.) 
2.6 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

   มานพ โชคดี (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรเล้ียงสัตว์ กรณีศึกษากลุ่ม เกษตรกรเล้ียงสัตวต์ าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จงัหวดัอุตรดิตถ ์
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่      
1) ปัจจยัการมีส่วนร่วมกบัสมาชิก 2) ปัจจยัเก่ียวกบัผูน้ ากลุ่ม และ3) ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงาน
ของกลุ่ม  

บุญส่ง รัตนพร (2557) ได้ศึกษาสภาพการเล้ียงและการตลาดแพะเน้ือของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผู ้เล้ียงแพะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู ้เล้ียงแพะส่วนใหญ่          
เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 47.86 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีอาชีพหลกั        
ท าสวนยางพารา ปาลม์น ้ ามนั เล้ียงแพะเป็นอาชีพเสริม มีประสบการณ์ในการเล้ียงแพะเฉล่ีย 5.18 ปี
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มีวตัถุประสงค์หลกัในการเล้ียงแพะเพื่อจ าหน่าย  ลกัษณะการผลิตแพะแบบผลิตลูกแพะจ าหน่าย
และเล้ียงขุนควบคู่กัน รูปแบบการเล้ียงแพะเป็นก่ึงขังก่ึงปล่อย ใช้พื้นท่ีเล้ียงแพะเฉล่ีย 7.71 ไร่         
มีจ านวนแพะในฟาร์มปัจจุบนัเฉล่ียคนละ 40.71 ตวั ระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมวิสาหกิจชุมชนเล้ียงแพะ
เฉล่ีย 2.91 ปี หลงัเขา้ร่วมมีความสะดวกในการเล้ียงแพะ จ านวนแพะท่ีเล้ียง อตัราการให้ลูกแพะ/
แม่/ปี อตัราการเล้ียงรอดของแพะ การพฒันาคุณภาพการเล้ียง ความสะดวกในการจ าหน่ายแพะ 
และการต่อรองราคาจ าหน่ายแพะในฟาร์มมีเพิ่มมาก แหล่งจ าหน่ายผลผลิตแพะส่วนใหญ่ จ าหน่าย
ใหพ้่อคา้แพะในอ าเภอ/จงัหวดั  แพะท่ีนิยมซ้ือขายมีขนาดน ้าหนกั 20-25 กก./ตวั  พ่อคา้แพะน าแพะ
ท่ีรับซ้ือส่วนใหญ่จ าหน่ายเพื่อบริโภคในทอ้งถ่ิน มีเพียงบางส่วนท่ีส่งจ าหน่ายต่างจงัหวดั ปัญหา
ส่วนใหญ่ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชมดา้นสุขภาพแพะ มีปัญหาโรคพยาธิ/โรคติดต่อ ความรุนแรง
ของปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการจ าหน่ายและตลาดแพะ มีปัญหาแพะราคาถูก ความรุนแรง
ของปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีตอ้งการรับสนบัสนุน 
คือ แพะพ่อพนัธุ์สายเลือดสูง การเจาะเลือด การตรวจบริการสุขภาพแพะ การตลาด โรงเชือดแพะ 
เขียงจ าหน่ายเน้ือแพะ และการแปรรูปในจงัหวดั 

     รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ และรักธรรม พงษ์แก้ว (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเขม้แข็งของชมรมแพะ แกะ จงัหวดัลพบุรี พบว่าเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมีอายใุนช่วง 41-50 ปี จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีสถานภาพสมรส 
มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน เกือบทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ มีประสบการณ์ในการเล้ียงแพะนอ้ย
กว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เคยไดรั้บความรู้จากเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์เคยเขา้รับการฝึกอบรมดา้นอาหารและการ
ให้อาหารแพะ และมีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานด้านการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย           
มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะทั้งหมดเฉล่ีย 5.20 ไร่ เล้ียงแพะเป็นอาชีพรอง มีจ านวนแพะทั้งหมด
โดยเฉล่ีย 44.50 ตัว/คน แรงงานในการเล้ียงแพะส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครอบครัว มีรายได้ /
ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะทั้ งหมด เฉล่ีย 50,382.20 บาท/ปี มีรายจ่ายในการเล้ียงแพะเฉล่ีย 
25,682.00 บาท/ปี ใชเ้งินทุนของตนเองในการเล้ียงแพะ โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาการ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุน ส่วนดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ พบว่า
ปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดเป็นปัญหามากท่ีสุด ตอ้งการ
การฝึกอบรมในหลกัสูตรการตลาดและการจ าหน่ายมากท่ีสุด โดยเกษตรกรมีความตอ้งการให้มีการ
ก าหนดราคาซ้ือขายแพะทุกประเภทอย่างเป็นธรรม นอกจากนั้นยงัต้องการให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว ์        
ใหค้  าแนะน า อ านวยความสะดวกในการเล้ียงแพะของเกษตรกร อย่างเต็มก าลงัความสามารถ และมี
ความคิดเห็นว่าแนวทางท่ีจะสร้างความเขม้แข็งในชมรมมากท่ีสุด คือส่งเสริมการสร้างคุณธรรม 
ให้กบัสมาชิกเพื่อให้มีความซ่ือสัตยต์่อกันมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจ
กนั มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
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                  สุธา โอมณี (2559) ไดศึ้กษารูปแบบการเล้ียงและวิถีการตลาดแพะเน้ือ ในจงัหวดัสุราษฎ์
ธานีพบว่า ผูเ้ล้ียงแพะส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 47.70 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบ
อาชีพท าสวนปาลม์น ้ามนัและสวนยางเป็นหลกั เล้ียงแพะเป็นอาชีพเสริม เกษตรกรมีประสบการณ์การ
เล้ียงแพะอยู่ระหว่าง 1-3 ปี ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก วตัถุประสงค์หลักในการเล้ียงแพะ       
เพื่อจ าหน่าย ส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์แพะเน้ือลูกผสม ฟาร์มขนาดเลก็ใชวิ้ธีการเล้ียงแบบก่ึงขงัก่ึงปล่อยมาก
ท่ีสุด ส่วนฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ ใชวิ้ธีการเล้ียงแพะแบบขงัคอกตลอดเวลามากท่ีสุด 
เกษตรกรใช้วิธีการผสมพนัธุ์แบบใช้พ่อพนัธุ์คุมฝูง มีการรวมกลุ่ม และมีการจดัตั้งชมรมผูเ้ล้ียงแพะ 
แหล่งอาหารหยาบหลัก  ท่ีใช้ คือทางปาล์มน ้ ามัน รองลงมาคือกระถิน แหล่งจ าหน่ายแพะเน้ือ
เกษตรกรสามารถแบ่งได้เป็น 3 แหล่ง คือ (1) ภายในจงัหวดั โดยจ าหน่ายแพะให้กับผูบ้ริโภคหรือ
พ่อค้าคนกลาง (2) ภายในจังหวัดและแหล่งต่างจังหวดั และ (3) แหล่งต่างจังหวดั โดยเกษตรกร      
ส่วนใหญ่จ าหน่ายแพะภายในจงัหวดั ปัญหาอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดคือดา้นการตลาด โดยเกษตรกร    
ผูเ้ล้ียงแพะ ร้อยละ 95.65 ท่ีไม่ทราบแหล่งจ าหน่ายแพะท่ีแน่นอน รองลงมาคือด้านสุขภาพแพะ        
โรคและพยาธิ ท าใหมี้การสูญเสียแพะภายในฟาร์ม 

  นิรุจน์ พันธุ์ศรี และพิสมัย พงษ์วนั (2562) ได้ศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการขยายตัวของ     
การเล้ียงแพะในพื้นท่ีจังหวดับุรีรัมย์ พบว่าผู ้เล้ียงแพะส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุเฉล่ีย 43 ปี 
การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ - ตอนปลาย อาชีพท่ีท ารายได้สูงสุดให้แก่เกษตรกร     
คือ ท านา เคยเขา้รับการอบรมการเล้ียงแพะ กับส านักงานปศุสัตวจงัหวดับุรีรัมย ์โดยเขา้รับการ
อบรมอย่างน้อย 2 คร้ัง/ราย รูปแบบการเล้ียงแพะร้อยละ 55 เป็นสมาชิกกลุ่ม แพะท่ีเล้ียงส่วนใหญ่           
อยู่ระหว่าง   8 - 49 ตวั มีพื้นท่ีในการเล้ียงแพะ 2.44 ไร่ ลกัษณะการเล้ียงแบบขงัคอก สลบัปล่อย   
ในแปลงหญา้ ใชพ้่อพนัธุ์ในการผสมพนัธุ์ มีรายได ้จากการเล้ียงแพะเฉล่ีย 22,911.76 บาท/ปี ราคา
แพะเฉล่ีย 107.21 บาท/ กิโลกรัม จ าหน่ายพ่อพนัธุ์ ราคาเฉล่ีย 15,000 บาท/ตวั แม่พนัธุ์ ราคา 5,500 
บาท/ตวั การจ าหน่ายแพะร้อยละ 70 จะจ าหน่ายผ่านกลุ่มหรือสหกรณ์ เกษตรกรมีประสบการณ์    
ในการเล้ียงแพะ 2.42 ปี ส าหรับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้าน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายตวั  
ของการเล้ียงแพะได้แก่ กลุ่มควรมีผูน้ าท่ีดี มีการบูรณาการและการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ    
อย่างต่อเน่ือง มีความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร มีปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปท่ีเหมาะสมต่อการ
เล้ียงแพะ เช่นมีความหลากหลายของพืชอาหารสัตว์ในพื้นท่ี ทั้ งสภาพอากาศและภูมิประเทศ           
มีแพะพนัธุ์ดี และมีระบบขนส่งท่ีสะดวก  



 

บทที่ 3   
วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
                  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จดัเก็บขอ้มูลเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมเครือข่ายผู ้เล้ียงแพะ  จังหวัดหนองบัวล าภู  จ านวน 217 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ประกอบดว้ยค าถามปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 3 ตอน เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ สภาพการเล้ียงแพะและการไดรั้บการส่งเสริมของ
เกษตรกร และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ จงัหวดัหนองบวัล าภู  
3.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
                  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ
จงัหวดัหนองบัวล าภู จ านวน 217 คน ซ่ึงจ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างมีไม่มาก จึงท าการ     
เก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งทุกหน่วยในขอบเขตประชากรท่ีศึกษา  
ตารางท่ี 1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูล 
ล าดับ
ท่ี 

ช่ือกลุ่มเกษตรกร อ าเภอ เกษตรกร 
(ราย) 

1 วิสาหกิจชุมชนแพะเน้ือนามะเฟือง เมือง 99 
2 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงแพะและเล้ียงแกะเน้ือเหนือทานตะวนั เมือง 49 
3 วิสาหกิจผูเ้ล้ียงแพะโนนเมือง นากลาง 13 
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะนิคมพฒันา โนนสัง 15 

5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ล้ียงแพะต าบลนากอก ศรีบุญเรือง 14 
6 เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะอ าเภอนาวงั นาวงั 8 
7 เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะอ าเภอสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา 19 

รวม 217 

3.3 เครืองมือท่ีใช้ 
                    ในการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษาสร้าง       
และพฒันาขึ้นโดยก าหนดกรอบแนวคิดและก าหนดผงัการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากเน้ือหาทฤษฏี 
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าไปปรึกษาผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการออกแบบสอบถามทาง
สังคมศาสตร์ ตรวจสอบ แก้ไขแบบสัมภาษณ์ หลังจากแก้ไขแล้วน าไปทดสอบ โดยสัมภาษณ์
เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะในจงัหวดัใกลเ้คียงพื้นท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภู จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาค่า
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ความเช่ือถือ (Reliability) จากนั้นน ามาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ค าถามปลายปิดและปลายเปิด ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ  
      ตอนท่ี 2 สภาพการเล้ียงแพะ และการไดรั้บการส่งเสริมของเกษตรกร 
      ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      น าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS for Windows เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล   
และการแปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดงัน้ี 

       1. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู ้เล้ียงแพะ           
ใช้ค่าความถ่ี  (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Arithmatic Mean) ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) 

       2. ข้อมูลสภาพการเล้ียงแพะ และการได้รับการส่งเสริมของเกษตรกร  ใช้ค่าความถ่ี 
(Frequencies) ค่ าร้อยละ (Percentage) และค่ าเฉ ล่ีย  (Arithmatic Mean) ค่ าสู งสุด (Maximum)         
ค่าต ่าสุด (Minimum) และวดัระดับปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงแพะได้ประยุกต์ใช้วิธีการ
ประเมินค่า (Rating Scale) แบบ Numerical Rating Scale (พวงรัตน์ ทีวีรัตน์, 2536) โดยก าหนด
คะเนนเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูล (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2540, หนา้ 27-28) ทั้งน้ีไดแ้บ่ง
ระดบัปัญหาและอุปสรรค ออกเป็น 5 ระดบัและใหค้ะแนน ดงัน้ี 
       ปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
       ปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 
       ปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง              ใหค้ะแนนเท่ากบั  3 
       ปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 
       ปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

       ส าหรับการก าหนดค่าเพื่อประเมินระดับความคิดเห็น โดยประยุกต์ใช้มาตรส่วน
ประเมินค่า (Applied Ratin G Scale) แบบ Numerical Scale น าค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็น 
ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปรความหมาย ดงัน้ี 

    พิสัยช่วงคะแนน   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด   = 5 – 1 =  0.8 
             ระดบัการวดั           5    
  
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80      ความหมายวา่ มีปัญหาและอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด  
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60      ความหมายวา่ มีปัญหาและอุปสรรคนอ้ย         
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20      คววามหมายวา่ มีปัญหาและอุปสรรคมาก 



 
 

     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00      ความหมายวา่ มีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด    
                  3. ขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น
การเล้ียงและการจดัการฟาร์มของเกษตรกร ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร และ
ปัจจยัด้านการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี ซ่ึงการวดัระดับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ใช้วิธีการประเมินค่า (Rating Scale) แบบ Numerical Rating Scale 
(พวงรัตน์ ทีวีรัตน์, 2536) โดยก าหนดคะเนนเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูล (กลัยา วานิชย์
บญัชา,2540,หนา้ 27-28) ทั้งน้ีไดแ้บ่งระดบัของปัจจยั เป็น 5 ระดบัและใหค้ะแนน ดงัน้ี 
                  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
       ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 
       ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 
       ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 
       ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 
                  ส าหรับการก าหนดค่าเพื่อประเมินระดบัความคิดเห็น โดยประยกุตใ์ชม้าตรส่วนประเมิน
ค่า (Applied Ratin G Scale) แบบ Numerical Scale น าค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็นไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑใ์นการแปรความหมาย ดงัน้ี 

    พิสัยช่วงคะแนน   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด   = 5 – 1 =  0.8 
             ระดบัการวดั           5                   
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80      ความหมาย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันอ้ยท่ีสุด 
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60      ความหมาย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันอ้ย  
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40      ความหมาย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20      ความหมาย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมาก   
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00      ความหมาย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมากท่ีสุด 

 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ 
จ าแนกตามสภาพการเล้ียง ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน    
โดยใช้ ค่าสถิติ t-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ จ านวน 2 ค่า ค่า F-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ จ านวน 3 ค่า และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละคู่ใช้วิธี Scheffe’ test   โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ 
(ส าเริง จนัทรสุวรรณ และสุวรรณ บวัทวน, 2537)  
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     บทที ่4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
                  จากการศึกษาปัจจัย ท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู ้เล้ี ยงแพะ จังหวัด
หนองบวัล าภู สามารถสรุปผลการศึกษาได ้4 ตอน ดงัน้ี 
                   ตอนท่ี 1 สภาพพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ           
                   ตอนท่ี 2 สภาพการเล้ียงแพะ และการไดรั้บการส่งเสริมของเกษตรกร 
                   ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ  
                   ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู ้เล้ียงแพะ จ าแนก
ตามสภาพการเล้ียง ลกัษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั  
4.1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิบางประการของเกษตรกร 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลสภาพพื้นฐานทางสังคม  
 

รายการ       จ านวน (N=217) ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 146 67.30 
    หญิง 71 32.70 
2. อาย ุ   
    นอ้ยกวา่ 40 ปี 45 20.74 
    40 – 50 ปี  110 50.69 
    มากกวา่ 50 ปี 62 28.57 
    ต ่าสุด  22  ปี  สูงสุด  72  ปี  เฉล่ีย  47.65  ปี   S.D. = 8.82 ปี 
3. ระดบัการศึกษา   
    ประถมศึกษาปีท่ี 4 28 12.90 
    ประถมศึกษาปีท่ี 6 92 42.40 
    มธัยมศึกษาตอนตน้ 45 20.70 
    มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 33 15.20 
    อนุปริญญา/ปวส. 6 2.80 
    ปริญญาตรี 13 6.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
รายการ       จ านวน (N=217) ร้อยละ 

4. สถานภาพ   
    โสด 31 14.30 
    สมรส 
    หยา่/หมา้ย 

173 
13 

79.70 
6.00 

5. จ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด   
     นอ้ยกวา่ 4 คน 39 17.97 
     4 – 5 คน 108 49.77 
     มากกวา่ 5 คน  70 32.26 
    ต ่าสุด  1  คน สูงสุด  9  คน  เฉล่ีย  4.84  คน S.D. = 1.78 คน  
6. ศาสนา   
     พุทธ 217 100.00 
     อิสลาม 0 0.00 
7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
     ยงัไม่ไดส้ังกดักลุ่มเกษตร 27 12.44 
     สังกดักลุ่มเกษตรกร 190 87.56 
8. ต าแน่งทางสังคม   
     เกษตรกรทัว่ไป 190 87.56 
     กรรมการกลุ่มเกษตรกร 8       3.69 
     อาสาปศุสัตว,์หมอดินอาสา,อาสาสมคัร   
     เกษตร,อสม. 

19 8.75 

 

     ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็น      
ร้อยละ 67.30 และ 32.70 ตามล าดับ อายุเฉล่ีย 47.65 ปี น้อยท่ีสุด 22 ปี มากท่ีสุด 72 ปี เกษตรกร
ประมาณคร่ึงหน่ึง มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.69 รองลงมาอายุมากกว่า 50 ปี และ
อายุน้อยกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 20.74 ตามล าดับ จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมา คือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ระดบัปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 20.70, 15.20, 12.90, 6.00 และ 2.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 
79.70 รองลงมามีสถานภาพโสด และหย่า/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 14.30 และ 6.00 ตามล าดับ              
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.84 คน น้อยท่ีสุด 1 คน มากท่ีสุด 9 คน เกษตรกรประมาณ
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คร่ึงหน่ึงมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 รองลงมามีจ านวนสมาชิก      
ในครอบครัวมากกวา่ 5 คน และนอ้ยกวา่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 และ17.97 ตามล าดบั เกษตรกร
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เกษตรกรส่วนใหญ่สังกดักลุ่มเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 87.56 และยงัไม่ได้สังกัดกลุ่มเกษตร คิดเป็น ร้อยละ 12.44 ต าแหน่งทางสังคม ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 87.56 รองลงมา เป็นอาสาปศุสัตว์,หมอดินอาสา,อาสาสมัคร
เกษตร,อสม. คิดเป็น ร้อยละ 8.75 และเป็นกรรมการกลุ่มเกษตรกร คิดเป็น ร้อยละ 3.69 ตามล าดบั  

     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั นิรุจน์และพิสมยั (2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวั
ของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่เกษตรกรร้อยละ 65 เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 43 ปี และ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ี รักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี พบวา่เกษตรกรร้อยละ 63.40 เป็นเพศชาย มีอายใุนช่วง 41 – 50 
ปี จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 77.10 มีสมาชิก     
ในครอบครัว 4-6 คน เกือบทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี  3 แสดงขอ้มูลสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
รายการ จ านวน (N=217) ร้อยละ 

1. ขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อท าการเกษตร   
       นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 52 23.96 
       10 – 20 ไร่ 57 26.27 
        21 – 30 ไร่ 84 38.71 
       มากกวา่ 30 ไร่ 24 11.06 
       (ต ่าสุด 1.2 ไร่ สูงสุด 65 ไร่  เฉล่ีย  25.49 ไร่  S.D. = 22.94 ไร่)  
2. ขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ   
        นอ้ยกวา่ 3 ไร่ 67 30.86 
        3 – 7 ไร่ 95 43.78 
        มากกวา่ 7 ไร่  55 25.36 
        (ต ่าสุด 0.5 ไร่ สูงสุด 19 ไร่ เฉล่ีย 5.62 ไร่ S.D. = 4.12 ไร่) 
3. อาชีพหลกั   
        ท านา/ท าไร่ 174 80.20 
        ท าสวนผลไม/้พืชผกั 12 5.50 
        เล้ียงปศุสัตว ์ 20 9.20 
        อ่ืนๆ (รับจา้ง,คา้ขาย,ขา้ราชการ) 11 5.10  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)   
รายการ จ านวน (N=217) ร้อยละ 

4. อาชีพรอง   
       ท านา/ท าไร่ 35 16.10 
       ท าสวนผลไม/้พชืผกั 25 11.50 
       ประมง 3 91.40 
       เล้ียงปศุสัตว ์ 151 69.60 
       อ่ืนๆ (รับจา้ง,คา้ขาย,ขา้ราชการ) 3 1.40 
5. รายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ ในปีท่ีผา่นมา 
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 60,000 บาท 119 54.84 
       มากกวา่ 60,000 บาท 98  45.16 
        (ต ่าสุด 28,860 บาท สูงสุด 185,200 บาท เฉล่ีย 60,577.63 บาท S.D. = 38,126.20 บาท) 
5.1 จากการจ าหน่ายพ่อ – แม่พนัธุ์แพะ   
       ไม่มี 188 86.64 
        มี  29 13.36 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 7,000 บาท  19 65.52 
            มากกวา่ 7,000 บาท 10 34.48 
            (ต ่าสุด 5,000 บาท สูงสุด 18,000 บาท เฉล่ีย  6,995.44 บาท S.D. =  4,318.31 บาท)               
5.2  จากการจ าหน่ายลูกแพะ   
       ไม่มี 43 19.82 
       มี  174 80.18 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 95 54.60 
            มากกวา่ 20,000  บาท 79 45.40 
            (ต ่าสุด 7,500  บาท  สูงสุด  65,000  บาท  เฉล่ีย  19,686.64 บาท  S.D. = 23,252.86 บาท)               
5.3 จากการจ าหน่ายแพะขนุ   
       ไม่มี 48 22.11 
        มี 169 77.89 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30,000 บาท 93 55.03 
            มากกวา่ 30,000 บาท 76 44.97 
            (ต ่าสุด 15,000 บาท สูงสุด 95,000 บาท เฉล่ีย 30,194.01 บาท S.D. = 31,141.73 บาท)               
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)   
รายการ จ านวน (N=217)  ร้อยละ 

5.4 จากการจ าหน่ายแพะปลด บาดเจ็บ   
       ไม่มี 210 96.77 
        มี 7 3.23 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2,000 บาท 4 57.14 
            มากกวา่ 2,000 บาท 3 42.86 
            (ต ่าสุด 1,000 บาท สูงสุด 4,200 บาท เฉล่ีย 2,408.29 บาท S.D. = 1,278.64 บาท)               
5.5 จากการจ าหน่ายมูลแพะ   
       ไม่มี 142 65.43 
        มี  75 34.57 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,300 บาท 45 60.00 
            มากกวา่ 1,300 บาท 30 40.00 
            (ต ่าสุด 360 บาท สูงสุด 3,000 บาท เฉล่ีย 1,293.25 บาท S.D. =  1,251.60 บาท)               
6. รายจ่ายในการเล้ียงแพะในปีท่ีผา่นมา   
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40,000 บาท 130 59.90 
       มากกวา่ 40,000 บาท 87 40.10 
       (ต ่าสุด 15,360 บาท สูงสุด 135,500 บาท เฉล่ีย  37,634.28 บาท S.D. =  32,234.63 บาท)  
6.1 ค่าใชจ่้ายดา้นพนัธุ์แพะ   
       ไม่มี                           0                               0.00 
        มี                             217                                  100.00 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท                           145                                    66.82 
            มากกวา่ 15,000 บาท                             72                                    33.18 
            (ต ่าสุด 5,000 บาท สูงสุด 45,000 บาท เฉล่ีย 13,428.57 บาท S.D. = 15,984.82 บาท)               
6.2 ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์การเล้ียง   
       ไม่มี                                 0                                0.00 
        มี                             217                                  100.00 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 7,000 บาท                            150                                    69.12 
            มากกวา่ 7,000 บาท                              67                                    30.88 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)   
รายการ        จ านวน (N=217)                              ร้อยละ 

            (ต ่าสุด 2,000 บาท สูงสุด 35,000 บาท เฉล่ีย 6,589.86 บาท  S.D. = 11,266.24 บาท)               
6.3 ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารแพะ   
       ไม่มี                                 0                                0.00 
       มี                              217                                 100.00 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 13,000 บาท                             182                                   83.87 
            มากกวา่ 13,000  บาท                               35                                   16.13 
            (ต ่าสุด 6,600 บาท สูงสุด 47,000 บาท เฉล่ีย 12,948.39 บาท S.D. = 13,257.06 บาท)               
6.4 ค่าใชจ่้ายดา้นเวชภณัฑแ์พะ   
       ไม่มี                                0                                0.00 
        มี                               217                                100.00 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2,000 บาท                              100                                  46.08 
            มากกวา่ 2,000 บาท                               117                                  53.92 
            (ต ่าสุด 760 บาท สูงสุด 3,500 บาท เฉล่ีย 1,994.65 บาท  S.D. = 6,336.75 บาท)               
6.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ,แรงงาน) 
       ไม่มี                                 0                                0.00 
        มี                              217                                100.00 
            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2,500 บาท                             119                                  54.84 
            มากกวา่ 2,500 บาท                              98                                  45.16 
            (ต ่าสุด 1,000 บาท สูงสุด 5,000 บาท เฉล่ีย 2,672.81 บาท  S.D. = 1,974.10 บาท)               

     ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกร มีขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อท าการเกษตร เฉล่ีย 25.49 ไร่    
น้อยท่ีสุด 1.2 ไร่ มากท่ีสุด 65 ไร่ เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองเพื่อท าการเกษตร 21-30 ไร่ คิดเป็น     
ร้อยละ 38.71 รองลงมา 10 – 20 ไร่ นอ้ยกวา่ 10 ไร่ และมากกว่า 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.27, 23.96, 
11.06 ตามล าดบั เกษตรกรมีขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ เฉล่ีย 5.62 ไร่ น้อยท่ีสุด 0.5 ไร่ 
มากท่ีสุด 19 ไร่ เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ 3-7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
43.78 รองลงมามีขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะน้อยกว่า 3 ไร่ และมากกว่า 7 ไร่ คิดเป็น    
ร้อยละ 30.86 และ 25.36 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือท านา/ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.20 
รองลงมาคือเล้ียงปศุสัตว ์ท าสวนผลไม/้พืชผกั และอ่ืนๆ (รับจา้ง,คา้ขาย,ขา้ราชการ)  คิดเป็นร้อยละ 
9.20, 5.50, และ 5.10 ตามล าดบั เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพรองคือ เล้ียงปศุสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 69.60 
รองลงมาคือ ท านา/ท าไร่ ท าสวนผลไม/้พืชผกั ท าประมง และอ่ืนๆ (รับจา้ง,ค้าขาย,ข้าราชการ)        
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คิดเป็นร้อยละ 16.10, 11.50, 1.40 และ 1.40 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบันิรุจน์และพิสมยั (2561) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์พบว่าเกษตรกรมีพื้นท่ีถือครอง
เฉล่ีย 13.53 ไร่ ใชส้ าหรับเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.44 ไร่ อาชีพท่ีท ารายไดสู้งสุดคือ อาชีพท านา รองลงมา
คือเล้ียงปศุสัตว์ และสอดคล้องกับรักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี  พบว่า เกษตรกรมีขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อ          
ท าการเกษตรทั้งหมด 19.50 ไร่ พื้นท่ีถือคองเพื่อการเล้ียงแพะเฉล่ีย 5.20 ไร่ อาชีพหลกัส่วนใหญ่
ของเกษตรกร คือท านา/ท าไร่อาชีพรองส่วนใหญ่ คือเล้ียงปศุสัตว ์

     เกษตรกรมีรายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ ในปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 60,577.63 บาท/ปี 
น้อยท่ีสุด 28,860 บาท มากท่ีสุด 185,200 บาท เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีรายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.84 รองลงมามีรายได้มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป คิดเป็น     
ร้อยละ 45.16 เกษตรกรมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายพ่อ-แม่พนัธุ์แพะ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.36 เฉล่ีย 
6,995.44 บาท น้อยท่ีสุด 5,000 บาท มากท่ีสุด 18,000 บาท เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย       
ลูกแพะ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 80.18 เฉล่ีย 19,686.64 บาท นอ้ยท่ีสุด 7,500 บาท มากท่ีสุด 65,000 
บาท เกษตรกรมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายแพะขุน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 77.89 เฉล่ีย 30,194.01 บาท 
นอ้ยท่ีสุด 15,000 มากท่ีสุด 95,000 บาท เกษตรกรมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายแพะขุน 169 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.89 เฉล่ีย 30,194.01 บาท นอ้ยท่ีสุด 15,000 มากท่ีสุด 95,000 บาท เกษตรกรมีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายแพะปลด บาดเจ็บ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 เฉล่ีย 2,408.29 บาท นอ้ยท่ีสุด 1,000 บาท
มากท่ีสุด 4,200 บาท สอดคล้องกับ รักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาและ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี พบวา่เกษตรกรมีรายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียง
แพะทั้งหมดเฉล่ีย 50,382.20 บาท/ปี และสอดคลอ้งกบับุญส่งและสิริพงศ ์(2555) ศึกษาสภาพการ
เล้ียงและวิถีตลาดแพะเน้ือของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผูเ้ล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช           
พบวา่เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียจากการเล้ียงแพะ 94,217.22 บาท/ปี 

     เกษตรกรมีรายจ่ายในการเล้ียงแพะในปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 37,634.28 บาท/ปี น้อยท่ีสุด 
15,360 บาท มากท่ีสุด 135,500 บาท เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีรายจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.90 รองลงมามีรายจ่ายมากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 
เกษตรกรทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายด้านพนัธุ์แพะ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เฉล่ีย 13,428.57 บาท น้อยท่ีสุด 
5,000 บาท มากท่ีสุด 45,000 บาท เกษตรกรทั้ งหมดมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเล้ียง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 เฉ ล่ีย 6,589.86 บาท น้อยท่ี สุด 2,000 บาท มากท่ี สุด 35,000 บาท เกษตรกรทั้ งหมด                
มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารแพะ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เฉล่ีย 12,948.39 บาท น้อยท่ีสุด 6,600 บาท       
มากท่ีสุด 47,000 บาทเกษตรกรทั้ งหมดมีค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์แพะ คิดเป็นร้อยละ 100.00        
เฉล่ีย 1,994.65 บาท นอ้ยท่ีสุด 760 บาท มากท่ีสุด 3,500 บาท และเกษตรกรทั้งหมดมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
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(ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง, แรงงาน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 เฉล่ีย 2,672.81 บาท น้อยท่ีสุด 1,000 บาท       
มากท่ีสุด 5,000 บาท สอดคล้องกับรักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี พบวา่ เกษตรกรมีรายจ่ายในการเล้ียงแพะทั้งหมด 
เฉล่ีย 25,682.00 บาท/ปี รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 3 
 4.2 ข้อมูลสภาพการเลีย้งแพะ และการได้รับการส่งเสริมของเกษตรกร 
ตารางท่ี 4  แสดงขอ้มูลสภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกร   
 

รายการ จ านวน (N=217) ร้อยละ 
1. ปีท่ีเร่ิมด าเนินการเล้ียงแพะ   
       ปี 2560 25 11.50 
       ปี 2561 23 10.60 
       ปี 2562 96 44.20 
       ปี 2563 31 14.30 
       ปี 2564 42 19.40 
2. แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ   
       มีความสนใจ 163 75.12 
       การชกัชวน/เชิญชวน/ประชาสัมพนัธ ์ 54 24.88 
3. วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงแพะ   
       เพื่อจ าหน่าย 217 100.00 
       เพื่อบริโภคในครัวเรือน 0 0.00 
       เพื่อตอ้งการมูลแพะเป็นปุ๋ ย 0 0.00 
4. จ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม   
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ตวั 65 29.95 
       26 -  35 ตวั   78 35.95 
       มากกวา่ 35 ตวั 74 34.10 
       (ต ่าสุด 5 ตวั สูงสุด 70 ตวั  เฉล่ีย  29.87 ตวั S.D. = 14.28 ตวั) 
4.1 แพะพ่อพนัธุ์    
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ตวั  45 20.74 
       มากกวา่ 2 ตวั 172 79.26 
       (ต ่าสุด 1 ตวั สูงสุด  5  ตวั  เฉล่ีย 1.69 ตวั S.D. = 1.77 ตวั) 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)   
รายการ จ านวน (N=217) ร้อยละ 

4.2 แพะแม่พนัธุ์    
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15 ตวั         73 33.64 
       มากกวา่ 15 ตวั 144 66.36 
       (ต ่าสุด 2   ตวั สูงสุด 30  ตวั  เฉล่ีย 13.85 ตวั S.D. = 8.13 ตวั) 
4.3 แพะแรกเกิด – หยา่นม   
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ตวั 105 48.38 
       มากกวา่ 10 ตวั 112 51.62 
       (ต ่าสุด 1 ตวั สูงสุด 23  ตวั  เฉล่ีย 9.34 ตวั S.D. = 7.62 ตวั) 
4.4 แพะรุ่น    
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ตวั 73 33.64 
       มากกวา่ 5 ตวั 144 66.36 
       (ต ่าสุด 1  ตวั สูงสุด 12  ตวั  เฉล่ีย 4.99 ตวั S.D. = 3.91 ตวั) 
5. ลกัษณะการผลิตแพะ   
       เล้ียงเพื่อผลิตลูกแพะ 29 13.36 
       เล้ียงเพื่อจ าหน่ายแพะขนุ 24 11.05 
       เล้ียงเพื่อจ าหน่ายพ่อแม่พนัธุ์ 19 8.75 
       ผสมผสานควบคู่กนัไป 145 66.84 
6. รูปแบบการเล้ียงแพะ    

       เล้ียงแบบขงัคอก 95 43.78  

       เล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ 116 53.46  

       เล้ียงแบบไล่ตอ้น 6 2.76  

7. แปลงพืชอาหารสัตว ์    

       ไม่มี 0 0.00  

       มี 217 100.00  

            นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ไร่ 97 44.70  

           มากกวา่ 3 ไร่ 120 55.30  

           (ต ่าสุด 0.25 ไร่ สูงสุด 10  ไร่  เฉล่ีย 3.36 ไร่ S.D. = 0.77 ไร่)  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)    

รายการ จ านวน (N=217) ร้อยละ  

8. อาหารท่ีใชภ้ายในฟาร์ม    

       ใชอ้าหารหยาบ (สดแหง้) 20 9.22  

       ใชอ้าหารหยาบเสริมดว้ยอาหารขน้ 197 90.78  

9. โรงเรือนหรือคอกส าหรับแพะ    

       ไม่มี 0 0.00  

       มี ลกัษณะโรงเรือนหรือคอก 217 100.00  

           ไม่ยกพื้น 14 6.45  

            ยกพื้นมีร่อง 180 82.95  

            ยกพื้นไม่มีร่อง 23 10.60  

10. แหล่งน ้าท่ีน ามาเล้ียง    

       แหล่งน ้าธรรมชาติ 65 30.00  

       น ้าฝนท่ีกกัเก็บไว ้ 9 4.10  

       น ้าประปา 143 65.90  

11. การเสริมแร่ธาตุแพะในคอก    

       ไม่มี 7 3.20  

       มี 210 96.80  

12. การท าวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือยแก่แพะ        

       ไม่มี 24 11.05  

       มี 193 89.95  

            1 คร้ัง/ปี 42 21.76  

            2 คร้ัง/ปี 151 78.24  

13. การถ่ายพยาธิแพะ    

      ไม่มี 17 7.83  

       มี 200 92.17  

            1 คร้ัง/ปี 38 19.00  

            2 – 3 คร้ัง/ปี 87 43.50  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)    

รายการ จ านวน (N=217) ร้อยละ  

            4 – 5 คร้ัง/ปี 62 31.00  

            5 คร้ังขึ้นไป 13 6.50  

           (ต ่าสุด 1 คร้ัง  สูงสุด  7  คร้ัง  เฉล่ีย  2.87 คร้ัง S.D. = 1.63 คร้ัง)  

14. การใหย้าบ ารุงแก่แพะ    

       ไม่มี 17 7.83  

       มี 200 92.17  

15. วิธีผสมพนัธุ์แม่พนัธ์แพะ    

       ใชพ้่อพนัธุ์ 217 100.00  

       ผสมเทียม 0 0.00  

       ใชท้ั้งพ่อพนัธุ์และผสมเทียม 0 0.00  

16. ลกัษณะการจ าหน่ายแพะ    

       จ าหน่ายดว้ยตวัเอง ผา่นพ่อคา้คนกลาง 27 12.44  

       จ าหน่ายรูปแบบกลุ่ม ผา่นพ่อคา้คนกลาง 190 87.56  

       จ าหน่ายตรง ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง    0 0.00  

17. วิธีจ าหน่าย    

       ชัง่น ้าหนกัอยา่งเดียว  72 33.18  

       ชัง่น ้าหนกัและเหมาเป็นรายตวั 145 66.82  

18. แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเล้ียงแพะ    

       ของตนเอง/ครอบครัว 164 75.60  

       กูจ้าก ธ.ก.ส. 37 17.10  

       กูจ้ากกองทุนหมู่บา้น 4 1.80  

       กูจ้ากกองทุนฟ้ืนฟู 12 5.50  
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                  ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึง เร่ิมด าเนินการเล้ียงแพะในปี 2562        
คิดเป็นร้อยละ 44.20 รองลงมาเร่ิมด าเนินการเล้ียงแพะในปี 2564 ปี 2563 ปี 2560 และปี 2561        
คิดเป็นร้อยละ 19.40, 14.30, 11.50 และ 10.60 ตามล าดับ เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงแพะ จากความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 75.12 รองลงมาจากการชักชวน/        
เชิญชวน/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 24.88 เกษตรกรทั้งหมดมีวตัถุประสงค์ ในการเล้ียงแพะ
เพื่อจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 100.00 เกษตรกรมีจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม เฉล่ีย 29.87 ตวั นอ้ยท่ีสุด 
5 ตวั มากท่ีสุด 70 ตวั มีจ านวนแพะระหว่าง 26 – 35 ตวั คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมาเล้ียงแพะ
มากกว่า 35 ตัว และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ตวั คิดเป็นร้อยละ 34.10, 29.95 ตามล าดับ เกษตรกร       
มีแพะพ่อพนัธุ์ เฉล่ีย 1.69 ตวั น้อยท่ีสุด 1 ตวั มากท่ีสุด 5 ตวั ส่วนใหญ่มีแพะพ่อพนัธุ์มากกว่า 2 ตวั    
คิดเป็นร้อยละ 79.26 รองลงมามีแพะพ่อพนัธุ์นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 20.74 เกษตรกร
มีแพะแม่พนัธุ์เฉล่ีย 13.85 ตวั น้อยท่ีสุด 2 ตวั มากท่ีสุด 30 ตวั ส่วนใหญ่มีแพะแม่พนัธุ์มากกว่า 15 ตวั 
คิดเป็นร้อยละ 66.36 รองลงมามีแพะแม่พันธุ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.64 
เกษตรกรมีแพะแรกเกิด – หย่านม เฉล่ีย 9.34 ตวั น้อยท่ีสุด 1 ตวั มากท่ีสุด 23 ตวั ประมาณคร่ึงหน่ึง        
มีแพะแรกเกิด – หย่านม มากกว่า 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.62 รองลงมามีแพะแรกเกิด – หย่านม       
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 48.38 เกษตรกรมีแพะรุ่น เฉล่ีย 4.99 ตัว น้อยท่ีสุด 1 ตัว       
มากท่ีสุด 12 ตวั ส่วนใหญ่มีแพะรุ่น มากกว่า 5 ตวั คิดเป็นร้อยละ 66.36 รองลงมามีแพะรุ่น น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 5 ตวั คิดเป็นร้อยละ 33.64 เกษตรกรส่วนใหญ่ มีลกัษณะการผลิตแพะแบบผสมผสาน
ควบคู่กันไป คิดเป็นร้อยละ 66.84 รองลงมาคือเล้ียงเพื่อผลิตลูกแพะจ าหน่าย เล้ียงเพื่อจ าหน่าย     
แพะขุน และเล้ียงเพื่อจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์  คิดเป็นร้อยละ 13.36, 11.05 และ 8.75 ตามล าดับ 
เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีรูปแบบการเล้ียงแพะแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญ้า คิดเป็น   
ร้อยละ 53.46 รองลงมาคือเล้ียงแบบขงัคอก คิดเป็นร้อยละ 46.54 สอดคลอ้งกบัสุธา โอมณี(2559) 
ไดศึ้กษารูปแบบการเล้ียงและวิถีการตลาดแพะเน้ือในจงัหวดัสุราษฎ์ธานี พบว่าฟาร์มขนาดเล็กใช้
วิธีการเล้ียงแบบก่ึงขงัก่ึงปล่อยมากท่ีสุด ส่วนฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ ใชวิ้ธีการเล้ียง
แบบขงัคอกตลอดเวลามากท่ีสุด เกษตรกรทั้งหมดมีแปลงพืชอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 100.00       
มีแปลงพืชอาหารสัตว์ เฉล่ียคนละ 3.36 ไร่ น้อยท่ีสุด 0.25 ไร่ มากท่ีสุด 10 ไร่ โดยเกษตรกร
ประมาณคร่ึงหน่ึงปลูกแปลงพืชอาหารสัตว์มากกว่า 3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.30 รองลงมาน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.70 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อาหารหยาบเสริมด้วยอาหารข้น        
คิดเป็นร้อยละ 90.78 รองลงมาใช้อาหารหยาบ (สดแห้ง) อย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 9.22 เกษตรกร
ทั้งหมดมีโรงเรือนหรือคอกส าหรับเล้ียงแพะ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เกษตรกรส่วนใหญ่มีลกัษณะ
โรงเรือนหรือคอก แบบยกพื้นมีร่อง คิดเป็นร้อยละ 82.95 รองลงมายกพื้นไม่มีร่อง และไม่ยกพื้น 
คิดเป็นร้อยละ 10.60, 6.45 ตามล าดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้น ้ าประปาเป็นแหล่งน ้ าท่ีน ามาเล้ียง
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แพะ คิดเป็นร้อยละ 65.90 รองลงมาคือแหล่งน ้ าธรรมชาติ และน ้ าฝนท่ีกักเก็บไว ้คิดเป็นร้อยละ 
30.00, 4.10 ตามล าดบั เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเสริมแร่ธาตุแพะในคอก คิดเป็นร้อยละ 96.80 และ
ไม่มีการเสริมแร่ธาตุแพะ คิดเป็นร้อยละ 3.20 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการท าวคัซีนป้องกันโรค        
ปากและเทา้เป่ือยแก่แพะ คิดเป็นร้อยละ 89.95 และไม่มีการท าวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย
แก่แพะ คิดเป็นร้อยละ 11.05 โดยส่วนใหญ่ท าวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย 2 คร้ัง/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 78.24 รองลงมา 1 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 21.76 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการถ่ายพยาธิแพะ        
คิดเป็นร้อยละ 92.17 และไม่มีการถ่ายพยาธิแพะ คิดเป็นร้อยละ 7.83 ค่าเฉล่ียในการถ่ายพยาธิ 2.87 
คร้ัง/ปี น้อยท่ีสุดคือ 1 คร้ัง มากท่ีสุด 7 คร้ัง โดยถ่ายพยาธิแก่แพะ 2-3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50 
รองลงมา 4-5 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี และ 5 คร้ังขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 31.00, 19.00 และ 6.50 ตามล าดับ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการให้ยาบ ารุงแก่แพะคิดเป็นร้อยละ 92.87 และไม่มีการให้ยาบ ารุงแก่แพะ    
คิดเป็นร้อยละ 7.83 ทั้งหมดมีวิธีการผสมพนัธุ์แม่พนัธุ์แพะโดยใช้พ่อพนัธุ์  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีลกัษณะการจ าหน่ายแพะ โดยจ าหน่ายรูปแบบกลุ่มผา่นพ่อคา้คนกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 87.56 รองลงมาคือจ าหน่ายดว้ยตวัเองผ่านพ่อคา้คนกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.44 เกษตรกร
ส่วนใหญ่จ าหน่ายแพะโดยวิธีชั่งน ้ าหนักและเหมาเป็นรายตัว คิดเป็นร้อยละ 66.82 รองลงมา             
ชั่งน ้ าหนักอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 33.18 สอดคล้องกับนิรุจน์และพิสมัย (2561) ศึกษาปัจจัย           
ท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย์ พบว่าเกษตรกร มีวตัถุประสงค ์      
ในการเล้ียงแพะเพื่อจ าหน่ายทั้งพนัธุ์และขุน ร้อยละ 70 ขนาดฟาร์ม 8 - 49 ตวั มีพ่อพนัธุ์เฉล่ีย 1.48 
ตัว/ฟาร์ม แม่พันธุ์ เฉล่ีย 17.10 ตัว/ฟาร์ม เล้ียงแบบขังคอกสลับปล่อยในแปลงหญ้า ร้อยละ 73 
เกษตรกร    มีแปลงพืชอาหารสัตวส์ าหรับเล้ียงแพะร้อยละ 94 แหล่งน ้ าท่ีใช้เล้ียงแพะ ใช้น ้ าประปา  
ร้อยละ 68 มีการเสริมแร่ธาตุให้แก่แพะ ร้อยละ 94 มีการท าวคัซีนป้องกนัโรคให้แก่แพะ ร้อยละ 94    
ให้ยาบ ารุง แก่แพะ ร้อยละ 97 ผสมเทียมโดยใช้พ่อพนัธุ์ ร้อยละ 100 และมีการจ าหน่ายรูปแบบกลุ่ม/
ชมรม/สหกรณ์ ร้อยละ 72 เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้หล่งเงินทุนของตนเอง/ครอบครัวในการเล้ียงแพะ         
คิดเป็นร้อยละ 75.60 รองลงมา กู้จาก ธ.ก.ส . กู้จากกองทุนฟ้ืนฟู กู ้จากกองทุนหมู่บ้าน คิดเป็น       
ร้อยละ 17.10, 5.50 และ 1.80 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัรักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทาง
การพฒันาและส่งเสริมความเขม้แข็งของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี พบว่าเกษตรกรใช้เงินทุนของ
ตนเอง/ครอบครัวใชใ้นการเล้ียงแพะ ร้อยละ 56.60 รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 4      
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ตารางท่ี  5  แสดงขอ้มูลการไดรั้บการส่งเสริมของเกษตรกร 
แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการเล้ียงแพะ จ านวน (N=217) ร้อยละ 

1. เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์   
       เคย  210 96.77 
       ไม่เคย  7 3.23 
2. วารสาร   
       เคย 31 14.30 
       ไม่เคย 186 85.70 
3. โทรทศัน์   
       เคย 73 33.60 
       ไม่เคย 144 66.40 
4. วิทย ุ   
       เคย 30 13.80 
       ไม่เคย 187 86.20 
5. กลุ่มเล้ียงแพะ/เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ   
       เคย 190 87.56 
       ไม่เคย 27 12.44 
6. สถาบนัการศึกษาระบุ   
       เคย 14 6.50 
       ไม่เคย 203 93.50 
7. อินเตอร์เน็ต (เช่น ศึกษาใน You Tube)   
       เคย 134 61.80 
       ไม่เคย 83 38.20 

    ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ เคยได้รับความ รู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะ                
จากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ ร้อยละ 96.77 และไม่เคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากเจ้าหน้าท่ี     
ปศุสัตว์ ร้อยละ 3.23 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากวารสาร      
ร้อยละ 85.70 และเคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากวารสาร ร้อยละ 14.30  เกษตรกร     
ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงแพะจากโทรทศัน์ ร้อยละ 66.40 และเคยไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการเล้ียงแพะจากโทรทศัน์ ร้อยละ 33.60 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บความรู้เก่ียวกับ
การเล้ียงแพะจากวิทยุ ร้อยละ 86.20 และเคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากวิทยุ ร้อยละ 
13.80  เกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากกลุ่มเล้ียงแพะ/เครือข่าย            
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ผูเ้ล้ียงแพะ ร้อยละ 87.56 และไม่เคยไดรั้บความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากกลุ่มเล้ียงแพะ/เครือข่าย    
ผู ้เล้ียงแพะ ร้อยละ 12.44  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจาก
สถาบนัการศึกษา ร้อยละ 93.50 และเคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากสถาบนัการศึกษา 
ร้อยละ 6.50 เกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 
61.80 และไม่เคยได้รับความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงแพะจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 38.20 สอดคลอ้งกับ
รักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม         
แพะ แกะ ลพบุรีพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว ์รองลงมาจากกลุ่ม       
ผูเ้ล้ียงแพะ และสอดคลอ้งกบันิรุจน์และพิสมยั (2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการ
เล้ียงแพะในพื้นท่ีจังหวดับุรีรัมย์ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมการเล้ียงแพะ          
กบัส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย ์ร้อยละ 88.00 รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 5   
ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มูลระดบัปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงแพะ 

ประเด็น 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค ( N=217) 
ค่า 
เฉล่ีย 

 
S.D. ความ 

หมาย 
มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

นอ้ย 
 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
1. พนัธุ์แพะเน้ือมีราคาแพง 12 45 87 56 17 2.90 1.00 ปานกลาง 

2. พนัธุ์และขนาดแพะท่ีตอ้งการซ้ือ    
     มีจ ากดั 

10 
 

41 
 

96 
 

55 
 

15 
 

2.89 0.95 ปานกลาง 

3. สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือน    
     มีน ้าท่วมขงั 

10 
 

18 
 

59 
 

45 
 

85 
 

2.18 1.18 นอ้ย 

4. ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดั            
    ไม่เหมาะสมกบัจ านวนแพะ 

13 
 

31 
 

60 
 

59 
 

54 
 

2.49 
 

1.18 นอ้ย 

5. ราคาอาหารขน้แพง 15 39 71 43 49 2.67 1.21 นอ้ย 
6. แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั 16 13 93 43 52 2.53 1.14 นอ้ย 
7. ไม่มีพื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลง  
     หญา้ 

4 29 
 

70 
 

41 
 

73 
 

2.31 1.13 นอ้ย 

8.   ผสมเทียมติดยาก 15 10 50 32 110 2.02 1.25 นอ้ย 
9.   ขาดแคลนแรงงาน 16 13 55 53 80 2.22 1.22 นอ้ย 
10. ปัญหาดา้นตน้ทุน 27 47 72 46 25 3.02 1.18 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)     
 

ประเด็น 
ระดบัปัญหาและอุปสรรค ( N=217) 

ค่า 
เฉล่ีย 

 
S.D. ความ 

หมาย 
มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

นอ้ย 
 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
11. ขาดแคลนความรู้ในการจดัการ 
      ฟาร์ม 

27 
 

45 
 

81 
 

30 
 

34 
 

3.00 1.22 ปานกลาง 

12. ประสบปัญหาโรคระบาด 10 22 66 64 55 2.39 1.11 นอ้ย 
13. ไม่มีตลาดรองรับแน่นอน 10 42 62 55 48 2.59 1.16 นอ้ย 
14. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ      
      มาดูแล 

22 
 

21 
 

38 
 

67 
 

69 
 

2.35 1.29 นอ้ย 

รวมเฉลีย่ 14.79 29.71 68.57 49.21 54.71 2.54 1.16 น้อย 

      ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงแพะ ในระดบัท่ีนอ้ย พบว่า
มีค่าเฉล่ียรวม 2.54 โดยปัญหาท่ีพบแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัปานกลางและระดบันอ้ย ปัญหา
ในระดบัปานกลางเรียงล าดบัในกลุ่มจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นตน้ทุน ขาดแคลนความรู้
ในการจดัการฟาร์ม พนัธุ์แพะเน้ือมีราคาแพง พนัธุ์และขนาดแพะท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั มีค่าเฉล่ีย 
3.02, 3.00, 2.90 และ 2.89 ตามล าดบั ส่วนปัญหาในระดบันอ้ยเรียงล าดบัในกลุ่มจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ราคาอาหารขน้แพง ไม่มีตลาดรองรับแน่นอน  แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั ขนาดพื้นท่ีฟาร์ม
มีจ ากดั ไม่เหมาะสมกบัจ านวนแพะ ประสบปัญหาโรคระบาด ไม่มีเจา้หน้าท่ีส่วนราชการมาดูแล 
ไม่มีพื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้ ขาดแคลนแรงงาน สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้ าท่วม
ขัง และผสมเที ยมติดยาก  มีค่ า เฉ ล่ีย  2.67, 2.59, 2.53, 2.49, 2.39, 2.53, 2.22, 2.18 และ 2.02 
ตามล าดับ แตกต่างกับรักษิณา และรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริมความ
เขม้แข็งของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี พบว่าปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 
รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 6 
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4.3 ข้อมูลปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะจังหวัดหนองบัวล าภู  
                  ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ
จงัหวดัหนองบวัล าภู  เรียงล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร 
ค่าเฉล่ีย 4.12 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะ ค่าเฉล่ีย 3.65 และปัจจยัดา้นการเล้ียง
และการจัดการฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 2.81 โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ ง 3 ปัจจัยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.53 
รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 แสดงขอ้มูลค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ 

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม    2.81   1.13 ปานกลาง 
1.1 พนัธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 2.50 1.06 นอ้ย 
1.1.1 ราคาพ่อ แม่พนัธุ์แพะ 2.78 1.25 ปานกลาง 

1.1.2 ระดบัสายเลือดของแพะในฟาร์ม 2.67 0.90 ปานกลาง 
1.1.3 การผสมติดยากของแม่พนัธุ์ 2.29 1.04 นอ้ย 
1.1.4 อายขุองพ่อพนัธุ์ท่ีใชใ้นฟาร์ม 2.42 1.05 นอ้ย 
1.1.5 สัดส่วนของพ่อพนัธุ์ : แม่พนัธุ์ในฟาร์ม 2.56 1.07 นอ้ย 
1.1.6 การไดรั้บบริการผสมเทียม 2.25 1.07 นอ้ย 
1.2 อาหารและการให้อาหารแพะ 2.39 1.12 น้อย 
1.2.1 พื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้ของเกษตรกร 2.43 1.17 นอ้ย 
1.2.2 แหล่งหญา้ธรรมชาติ 2.54 1.00 นอ้ย 
1.2.3 ราคาอาหารขน้ อาหาร TMR 2.26 1.15 นอ้ย 
1.2.4 ราคาเมลด็พนัธุ์/ท่อนพนัธุ์พืชอาหารสัตว ์ 2.23 1.15 นอ้ย 
1.2.5 ราคาแร่ธาตุกอ้น 2.50 1.14 นอ้ย 
1.3 โรคและการป้องกันโรคภายในฟาร์ม 2.81 1.22 ปานกลาง 
1.3.1 การเจาะเลือดตรวจโรคแทง้ติดต่อ 3.11 1.36 ปานกลาง 
1.3.2 การถ่ายพยาธิภายนอก 2.69 1.66 ปานกลาง 
1.3.3 การถ่ายพยาธิภายใน 2.84 0.89 ปานกลาง 
1.3.4 ขาดการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคต่างๆ 2.61 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)    

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1.4 การตลาดและอ่ืนๆ 3.54 1.12 มาก 
1.4.1 ราคาจ าหน่ายแพะ 3.34 0.93 ปานกลาง 
1.4.2 ช่องทางการจ าหน่ายแพะ 3.51 1.20 มาก 
1.4.3 ตลาดรองรับแพะ 3.67 1.34 มาก 
1.4.4 เงินทุน 3.64 1.01 มาก 
2. ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร 4.12 1.00 มาก 
2.1 การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม 4.20 1.01 มาก 
2.1.1 ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการท างาน 4.33 0.93 มากท่ีสุด 
2.1.2 การสร้างบรรยากาศความอบอุ่น คุน้เคยและความสัมพนัธ์ท่ีดี
ภายในกลุ่ม 

4.34 0.87 มากท่ีสุด 

2.1.3 การใชอ้ านาจการตดัสินใจในการท างาน 4.04 1.17 มาก 
2.1.4  มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จดัการ 4.15 1.06 มาก 
2.1.5 การแบ่งงานใหส้มาชิกช่วยท า 4.16 1.04 มาก 
2.2 ผู้น าและคณะกรรมการกลุ่ม 4.21 0.88 มากท่ีสุด 
2.2.1 มีมนุษยสัมพนัธ์ (พูดคุยติดต่อส่ือสารและประสานงาน) 4.27 0.90 มากท่ีสุด 
2.2.2 ความรู้ความสามารถในการบริหาร จดัการ และมีทกัษะในการ
ประกอบอาชีพดา้นการเล้ียงสัตว ์

4.15 0.86 มาก 

2.2.3  มีความรับผิดชอบและมีความจริงใจ 4.19 0.88 มาก 
2.2.4 มีความเสียสละและอดทน 4.19 0.88 มาก 
2.2.5 มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต 4.27 0.90 มากท่ีสุด 
2.2.6 มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.14 0.86 มาก 
2.2.7 มีความคิดสร้างสรรค ์ 4.19 0.88 มาก 
2.2.8 มีความยติุธรรม 4.27 0.90 มากท่ีสุด 
2.3 การด าเนินกจิกรรมกลุ่ม 4.02 1.07 มาก 
2.3.1 การบริหารเงินทุน และปันผลก าไร 4.09 1.08 มาก 
2.3.2 การประชุมกลุ่ม 4.08 1.00 มาก 
2.3.3 การเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 3.94 1.04 มาก 
2.3.4 การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 4.09 1.11 มาก 
2.3.5 การปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม 3.92 1.10 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)    

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

2.4 การส่งเสริมให้กบัสมาชิก 4.05 1.05 มาก 
2.4.1 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมใหก้บัสมาชิก เพื่อใหมี้ความซ่ือสัตย์
ต่อกนั มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจกนั  
มีความไวว้างใจกนั 

4.09 1.06 มาก 

2.4.2 ส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัออมทรัพย ์ในรูปของเงิน 
 เพื่อเป็นกองทุนของสมาชิกท่ีเดือดร้อน 

4.08 1.19 มาก 

2.4.3 ส่งเสริมกิจกรรมการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของสมาชิกและชุมชน 

4.01 1.23 มาก 

2.4.4 จดัใหมี้การจดัสรรสวสัดิการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ 4.02 1.23 มาก 
2.4.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน/ 
การช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.24 0.89 มากท่ีสุด 

2.4.6 ส่งเสริมการใชห้ลกัการสหกรณ์/กลุ่มในการด าเนินกิจกรรม
ของชมรม 

4.07 0.90 มาก 

2.4.7 ส่งเสริมและพฒันาปริมาณ และคุณภาพการผลิตให้กบัสมาชิก
ของกลุ่ม 

4.14 0.94 มาก 

2.4.8 ส่งเสริมและพฒันาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตใหก้บัสมาชิกของกลุ่ม 4.00 1.03 มาก 
2.4.9 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการใหค้วามรู้  
ทั้งการจดัฝึกอบรม ศึกษาดูงานในสถานท่ีต่างๆ ตามความตอ้งการ
ของสมาชิก 

3.95 1.00 มาก 

2.4.10 ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัใหมี้ท่ีตั้งของชมรมอย่างชดัเจน 
เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

3.92 1.06 มาก 

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะในพื้นท่ี 3.65 1.27 มาก 
3.1 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเลีย้งแพะของเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ 3.78 1.32 มาก 
3.1.1 การฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางวิชาการ 3.90 1.25 มาก 
3.1.2 การสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลิต 3.73 1.35 มาก 
3.1.3 การเยีย่มเยยีนเกษตรกร 3.90 1.32 มาก 
3.1.4 การสนบัสนุนเอกสารความรู้ดา้นวิชาการ 3.63 1.50 มาก 
3.1.5 การจดัทศันะ ศึกษา ดูงาน 3.79 1.27 มาก 
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3.1.6 การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน 3.63 1.20 มาก 
3.1.7 การประสานงานดา้นเครือข่ายและการตลาด 3.83 1.24 มาก 
3.1.8 การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 3.80 1.41 มาก 
3.2 องค์ความรู้/หัวข้อการฝึกอบรมท่ีต้องการ 3.51 1.21 มาก 
3.2.1 พนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ 3.55 1.04 มาก 
3.2.2 การผสมเทียม 2.48 1.15 นอ้ย 
3.2.3 อาหารและการใหอ้าหารแพะ 3.45 1.00 มาก 
3.2.4  การจดัการเล้ียงดูแพะระยะต่างๆ 3.63 1.15 มาก 
3.2.5 การจดัท ามาตรฐานฟาร์ม 3.48 1.11 มาก 
3.2.6 การท าฟาร์มปลอดโรค/คอกกกัสัตว ์ 3.34 1.42 ปานกลาง 
3.2.7 โรคและการสุขาภิบาลภายในฟาร์ม 3.66 1.18 มาก 
3.2.8 การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย 4.09 1.15 มาก 
3.2.9 การตลาดและการจ าหน่าย 4.11 1.26 มาก 
3.2.10 การแปรรูป 3.11 1.38 ปานกลาง 
3.2.11 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 3.76 1.52 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ท้ัง 3 ปัจจัย 3.53 1.13 มาก 

                  4.3.1 ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์มแพะ  
     ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการเล้ียงและการจดัการฟาร์ม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 2.81 โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น จากมากไปหานอ้ยได ้ดงัน้ี  
      ดา้นการตลาดและอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียรวม 3.54 อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ได้แก่ ตลาดรองรับแพะ เงินทุน ช่องทางการจ าหน่ายแพะ และราคาจ าหน่ายแพะ มีค่าเฉล่ีย 3.67, 
3.64,  3.51, และ 3.34 ตามล าดบั  

    ด้านโรคและการป้องกันโรคภายในฟาร์ม มีค่าเฉล่ียรวม 2.81 อยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การเจาะเลือดตรวจโรคแทง้ติดต่อ การถ่ายพยาธิภายใน การถ่าย
พยาธิภายนอก การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.11, 2.84, 2.69, และ 2.61 ตามล าดบั  

    ดา้นพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ มีค่าเฉล่ียรวม 2.50 อยู่ในระดบัน้อย เรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ราคาพ่อ แม่พนัธุ์แพะ ระดับสายเลือดของแพะในฟาร์ม สัดส่วนของพ่อพนัธุ์ :       
แม่พนัธุ์ในฟาร์ม อายุของพ่อพนัธุ์ท่ีใชใ้นฟาร์ม การผสมติดยากของแม่พนัธุ์ การไดรั้บบริการผสม
เทียม มีค่าเฉล่ีย 2.78, 2.67, 2.56, 2.42, 2.29 และ 2.25 ตามล าดบั  
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    ดา้นอาหารและการให้อาหารแพะ พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 2.39 อยู่ในระดบัน้อย เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้แก่ แหล่งหญา้ธรรมชาติ ราคาแร่ธาตุก้อน พื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้
ของเกษตรกร ราคาอาหารขน้ อาหาร TMR ราคาเมล็ดพนัธุ์/ท่อนพนัธุ์พืชอาหารสัตว์ มีค่าเฉล่ีย 
2.54, 2.50, 2.43, 2.26, และ 2.23 ตามล าดบั 

    4.3.2 ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร  
    ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร อยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.12 โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  
    ด้านลักษณะของผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.21 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ การมีมนุษยสัมพนัธ์(พูดคุยติดต่อส่ือสารและประสานงาน)       
มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบและมีความจริงใจ มีความคิด
สร้างสรรค ์มีความเสียสละและอดทน มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ มีเหตุผล รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ีย 4.27, 4.27, 4.27, 4.19, 4.19, 4,19, 4.15 และ 4.14 ตามล าดบั 

    ดา้นการท างานของคณะกรรมการกลุ่ม อยู่ในระดบัท่ีมาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.20 เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศความอบอุ่น คุน้เคยและความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม              
มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการท างาน มีการแบ่งงานใหส้มาชิกช่วยท า มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจดัการ มีการใช้อ านาจการตดัสินใจในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.34, 4.33, 4.16, 4.15 
และ 4.04 ตามล าดบั  

     ด้านการส่งเสริมให้กับสมาชิก พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 4.05 อยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก    
ไปหาน้อย ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/การช่วยเหลือในด้านต่างๆ     
จากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมการสร้างคุณธรรมให้กบัสมาชิกเพื่อให้มีความซ่ือสัตยต์่อกนั   
มีความเสียสละมีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความไวว้างใจกัน   การส่งเสริม         
ให้สมาชิกรู้จกัออมทรัพย ์ในรูปของเงิน เพื่อเป็นกองทุนของสมาชิกท่ีเดือดร้อน การส่งเสริมและ
พฒันาปริมาณและคุณภาพการผลิตให้กบัสมาชิกของกลุ่ม   การส่งเสริมการใช้หลกัการสหกรณ์/
กลุ่มในการด าเนินกิจกรรมของชมรม  การจดัให้มีการจดัสรรสวสัดิการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ 
การส่งเสริมกิจกรรมการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและชุมชน            
การส่งเสริมและพฒันาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กบัสมาชิกของกลุ่ม การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
กิจกรรมการให้ความรู้ ทั้ งการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานในสถานท่ีต่างๆ ตามความต้องการ             
ของสมาชิก การส่งเสริม สนับสนุน ผลกัดนัให้มีท่ีตั้งของชมรมอย่างชดัเจน เพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 4.24,  4.09, 4.08, 4.14, 4.07, 4.02, 4.01, 4.00, 3.95 และ 3.92 ตามล าดบั 

     ด้านการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 4.02 อยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก        
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การบริหารเงินทุนและปันผลก าไรดว้ยความยุติธรรม การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
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การประชุมกลุ่ม การเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 
4.09, 4.09, 4.08, 3.94 และ 3.92 ตามล าดบั  

  สอดคลอ้งกบั มานพ โชคดี (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์ปะกอบไปดว้ยปัจจยัการมีส่วนร่วมกบัสมาชิก ปัจจยั
เก่ียวกับผูน้ ากลุ่ม และปัจจัยเก่ียวกับการบริหารงานของกลุ่ม และสอดคล้องกับ รักษิณาและ          
รักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริมความเขม้แข็งของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี
พบว่าแนวทางท่ีจะสร้างความเขม้แข็งในชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัลพบุรีมากท่ีสุด คือการส่งเสริม
คุณธรรมให้กบัสมาชิก เพื่อใหมี้ความซ่ือสัตยต์่อกนั มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ เห็นอกเห็น
ใจ และมีความไวว้างในซ่ึงกนัและกนั 

     4.3.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะในพื้นท่ี  
    ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี             

อยู่ในระดบัท่ีมาก มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 3.65 โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ในแต่ละดา้น จากมากไปหานอ้ย
ไดด้งัน้ี  

     ดา้นการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงแพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์มีค่าเฉล่ียรวม 3.78              
อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการการเยี่ยมเยียน
เกษตรกร การประสานงานดา้นเครือข่ายและการตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
การจดัทศันะ ศึกษา ดูงาน การสนับสนุนดา้นปัจจยัการผลิต การสนับสนุนเอกสารความรู้วิชาการ 
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.90, 3.90, 3.83, 3.80, 3.79, 3.73, 3.63, และ 3.63 
ตามล าดบั  

     ดา้นองค์ความรู้ /หัวขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 3.51 อยู่ในระดบัมาก 
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การตลาดและการจ าหน่าย การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โรคและการสุขาภิบาลภายในฟาร์ม การจัดการเล้ียงดูแพะระยะต่างๆ        
พนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ การจดัท ามาตรฐานฟาร์ม และอาหารและการให้อาหารแพะ การท า
ฟาร์มปลอดโรค/คอกกักสัตว ์การแปรรูป ค่าเฉล่ีย การผสมเทียม ค่าเฉล่ีย 4.11, 4.09, 3.76, 3.66, 
3.63, 3.55, 3.48, 3.45, 3.34, 3.11 และ 2.48 ตามล าดบั 

     สอดคลอ้งกับรักษิณาและรักธรรม (2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริมความ
เขม้แข็งของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี พบว่าเกษตรกรมีความตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีปศุสัตว์ให้ความรู้ 
ค  าแนะน า อ านวยความสะดวกในการเล้ียงแพะของเกษตรกร และต้องการฝึกอบรมในหลักสูตร
การตลาดและการจ าหน่ายมากท่ีสุด 
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4.4  ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะ จ าแนกตามสภาพ
การเลีย้ง ลกัษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั  

     การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ จ าแนกตาม
สภาพการเล้ียง ลกัษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น                
4 ประเด็น ประกอบดว้ย จ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม ขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ การเป็น
สมาชิกกลุ่ม และรายไดผ้ลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ ผลการศึกษาเป็น ดงัน้ี    
                   4.4.1 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะของเกษตรกร
ท่ีมีจ านวนแพะท่ีเลีย้งในฟาร์มแตกต่างกนั    

ตารางท่ี 8 แสดงขอ้มูลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะของ
เกษตรกรจ าแนกตามจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง 

จ านวนแพะที่เลีย้งในฟาร์ม 

ค่า F 
ไม่เกนิ 25 ตัว  26-35 ตัว มากกว่า 35 ตัว 

(N=65) (N=78) (N=74) 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. 

1. ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม  2.11 0.77 1.94 0.73 2.06 0.76 1.252 
 1.1 ดา้นพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ 2.03 0.71 1.86 0.68 2.05 0.72 1.744 
 1.2 ดา้นอาหารและการให้อาหารแพะ 2.20 0.77 1.96 0.76 2.05 0.76 1.735 
        
 1.3  ดา้นโรค และการป้องกนัโรคภาย    
ในฟาร์ม 2.09   0.79 1.99  0.76 2.07  0.78 0.368 
 1.4 ดา้นการตลาดและอ่ืนๆ 2.12 0.80 1.94 0.73 2.07 0.76 1.160 
2. ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของ
เกษตรกร  2.16 0.79 1.95 0.75 2.05 0.79 1.774 
 2.1 การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม 2.12 0.80 1.96 0.73 2.11 0.77 1.015 
 2.2 ผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม 2.14 0.81 2.03 0.76 1.97 0.79 0.795 
 2.3 การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 2.20 0.77 1.90 0.73 2.09 0.80 2.905 
 2.4  แนวทางการส่งเสริมให้กบัสมาชิก 2.18 0.79 1.90 0.77 2.04 0.80 2.379 
        
        
        



40 

 

      ตารางท่ี 8 (ต่อ)        

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง 

จ านวนแพะที่เลีย้งในฟาร์ม  

ไม่เกนิ 25 ตัว 26-35 ตัว มากกว่า 35 ตัว  
(N=65) (N=78) (N=74) ค่า F 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. 
 

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้ง
แพะในพื้นท่ี 2.21 0.79 1.89 0.76 2.07 0.78 3.293 
 3.1 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียง
แพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ 2.22 0.78 1.92 0.77 2.05 0.77 2.526 
 3.2 องคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรม           
ท่ีตอ้งการ  2.20 a 0.79 1.85 b 0.74 2.09 ab 0.78 4.059* 

ค่าเฉลีย่รวม 2.16 0.78 1.93 0.75 2.06 0.78 2.106 

หมายเหตุ :   *  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  ท่ีอยูแ่ถวเดียวกนัและตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษตวัเดียวกนัมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

     ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรท่ีมีจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์มท่ีแตกต่างกัน มีค่าเฉล่ียปัจจยั             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภูแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นองคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ เม่ือศึกษา
ในรายละเอียดโดยภาพรวมพบว่าด้านองค์ความรู้/หัวขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
กับการด าเนินงานเครือข่ายผู ้เล้ียงแพะ ของ เกษตรกรท่ีมีจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์มไม่เกิน 25 ตัว             
ในระดับมากกว่า เกษตรกรท่ีเล้ียงแพะจ านวน 26 – 35 ตัว ในขณะเดียวกันด้านองค์ความรู้/หัวข้อ            
การฝึกอบรมท่ีต้องการ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะของเกษตรกรท่ีมี
จ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม 35 ตวัขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน กับเกษตรกรท่ีเล้ียงแพะ จ านวน 26 – 35 ตัว                  
และเกษตรกรท่ีเล้ียงแพะไม่เกิน 25 ทั้งน้ี เพราะเกษตรกรท่ีมีจ านวนแพะยงันอ้ย อาจจะพึ่งเร่ิมตน้เล้ียงแพะ 
จ านวนแพะยงัไม่มาก พื้นท่ีเล้ียงแพะยงันอ้ย  ยงัไม่มีการลงทุนขยายฟาร์ม อยูร่ะหวา่งการเรียนรู้ ตดัสินใจ 
มองทิศทางในการเล้ียงแพะ จึงมีความตอ้งการองคค์วามรู้ การฝึกอบรมในหัวขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียง
แพะท่ีมากกวา่  รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี  8 
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    4.4.2 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะ ของเกษตรกร   
ท่ีมีขนาดพื้นท่ีถือครองเพ่ือการเลีย้งแพะแตกต่างกนั 
 ตารางท่ี  9 แสดงขอ้มูลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะของ
เกษตรกรจ าแนกตามขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ขนาดพื้นท่ีถือครองเพ่ือการเลีย้งแพะ 

ค่า F 
ไม่เกนิ 3 ไร่ 4 - 7 ไร่ มากกว่า 7 ไร่ 

(N=67) (N=95) (N=55) 

ค่า 
เฉลีย่ 

SD ค่า 
เฉลีย่ 

SD ค่า 
เฉลีย่ 

SD 

1. ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม  2.14 0.73 1.99 0.76 2.03 0.77 1.084 
  1.1 พนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ 2.06 0.69 1.93 0.70 2.04 0.74 0.814 
 1.2  อาหารและการใหอ้าหารแพะ 2.24 0.74 1.98 0.76 2.04 0.77 2.416 
 1.3 โรค และการป้องกนัโรคภายในฟาร์ม 2.15 0.72 2.03 0.79 2.02 0.78 0.594 
  1.4 การตลาดและอ่ืนๆ 2.12 0.75 2.00 0.77 2.02 0.78 0.510 
2.ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของ
เกษตรกร  2.18 0.78 1.98 0.75 2.02 0.80 1.871 
  2.1 การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม 2.16 0.75 2.02 0.74 2.04 0.77 0.781 
  2.2 ผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม 2.13 0.80 2.03 0.75 1.95 0.80 0.904 
 2.3 การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 2.24 a 0.78 1.89 b 0.74 2.07 ab 0.81 3.968* 
 2.4 แนวทางการส่งเสริมให้กบัสมาชิก 2.19 0.78 1.96 0.76 2.02 0.83 1.832 
3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะ
ในพื้นท่ี  2.21 0.78 1.91 0.76 2.08 0.80 3.053 
  3.1 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงแพะ
ของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ 2.21 0.77 1.94 0.77 2.07 0.79 2.443 
 3.2 องคค์วามรู้/หัวขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ 2.21 a 0.79 1.88 b 0.74 2.09 ab 0.80 3.662* 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.18 0.76 1.96 0.76 2.04 0.79 2.003 

หมายเหตุ :   *  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  ท่ีอยูแ่ถวเดียวกนัและตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษตวัเดียวกนัมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
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 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ ไม่เกิน 3 ไร่ เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี
ถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ  4 – 7 ไร่ และมากกว่า 7 ไร่  มีค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .05  จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ ด้านการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม และดา้นองคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรม ท่ีตอ้งการ รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี  9 

     1. ประเด็นด้านการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เม่ือศึกษาในรายละเอียดแลว้ โดยภาพรวม พบว่า    
ดา้นการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ของเกษตรกร    
ท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ ไม่เกิน 3 ไร่ ในระดบัมากกวา่เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียง
แพะ 4-7 ไร่ ในขณะเดียวกันด้านการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ของกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะมากกว่า 7 ไร่ขึ้นไป ไม่แตกต่างกนั 
กบัเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ 4-7 ไร่  และเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ       
ไม่เกิน 3 ไร่ เพราะเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะน้อย อาจจะพึ่งเร่ิมตน้เล้ียงแพะ จ านวน
แพะยงัไม่มาก พื้นท่ีเล้ียงแพะยงัน้อย  ยงัไม่มีการลงทุนขยายฟาร์ม หรือพึ่งเร่ิมเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม    
เห็นว่าการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม จะต้องมีการบริหารเงินทุน และปันผลก าไรด้วยความยุติธรรม                
การประชุมกลุ่ม การเขา้ร่วมกิจกรรมกุล่ม การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม และการปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของกลุ่ม 

      2. ประเด็นด้านองค์ความรู้ /หัวข้อการฝึกอบรมท่ีต้องการ เม่ือศึกษาในรายละเอียด               
โดยภาพรวม พบว่าดา้นองคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ของเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ ไม่เกิน 3 ไร่ ในระดับมากกว่า
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ 4-7 ไร่ ในขณะเดียวกนัดา้นองคค์วามรู้/หัวขอ้การฝึกอบรม  
ท่ีตอ้งการ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ ของ เกษตรกรท่ีถือครองเพื่อการ
เล้ียงแพะมากกว่า 7 ไร่ขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน กบัเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ 4 – 7 ไร่ 
และเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเล้ียงแพะไม่เกิน 3 ไร่ เพราะเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะน้อย 
อาจจะพึ่งเร่ิมตน้เล้ียงแพะ จ านวนแพะยงัไม่มาก พื้นท่ีเล้ียงแพะยงัน้อย  ยงัไม่มีการลงทุนขยายฟาร์ม      
อยู่ระหว่างการเรียนรู้ ตดัสินใจ มองทิศทางในการเล้ียงแพะ จึงมีความตอ้งการ องคค์วามรู้ การฝึกอบรม
ในหวัขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงแพะท่ีมากกวา่ 
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  4.4.3 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะ ของเกษตรกร   

กบัการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ   
ของเกษตรกร จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ค่า t 

สังกดักลุ่ม
เกษตรกร 

ไม่สังกดักลุ่ม
เกษตรกร 

(N=190) (N=27) 

   ค่า 
 เฉลีย่ 

S.D.   ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. 

1.ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม  2.40 1.06 2.56 1.04 .860 
 1.1ดา้นพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ 2.41 1.05 2.52 1.05 .525 
 1.2ดา้นอาหารและการให้อาหารแพะ 2.57 1.07 2.70 1.07 .615 
 1.3 ดา้นโรค และการป้องกนัโรคภายใน
ฟาร์ม 

2.22 1.08 2.48 0.98 1.410* 

 1.4 ดา้นการตลาดและอ่ืนๆ 2.41 1.05 2.52 1.05 .891 
2.ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของ
เกษตรกร  

2.59 1.15 2.63 1.20 .510 

 2.1 การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม 2.61 1.16 2.44 1.19 .688 
 2.2 ผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม 2.35 1.27 2.37 1.47 .088 
 2.3 การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 2.76 1.24 2.93 1.30 .657 
 2.4 แนวทางการส่งเสริมให้กบัสมาชิก 2.65 0.91 2.78 0.85 .607 
3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้ง
แพะในพื้นท่ี  

2.37 1.09 2.45 1.01 .370 

 3.1 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียง
แพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์

2.51 1.00 2.58 0.97 .301 

 3.2องคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี
ตอ้งการ 

2.22 1.17 2.32 1.05 .438 

ค่าเฉลีย่รวม 2.45 1.10 2.55 1.08 .580 

หมายเหตุ * มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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     ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท่ีสังกดักลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรท่ียงัไม่สังกดักลุ่มเกษตรกร     
มีค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ     
ท่ีระดับ .05 จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ ด้านโรคและการป้องกันโรคภายในฟาร์ม กล่าวคือเกษตรกรท่ียงั        
ไม่สังกัดกลุ่มเกษตรกร มีระดับปัจจยัสูงกว่าเกษตรกรท่ีสังกัดกลุ่ม ทั้ งน้ีเพราะเกษตรกรท่ียงัไม่
สังกัดกลุ่มเกษตรกร อาจจะยงัไม่ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงแพะจากเจา้หน้าท่ี    
ปศุสัตว ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไดรั้บบริการในดา้นโรคและการป้องกนัโรค ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ
เลือดตรวจโรคแทง้ติดต่อ การถ่ายพยาธิภายใน ภายนอก การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค การท าฟาร์ม
ปลอดโรค เป็นตน้ ท่ีเหลืออีก 9 เร่ือง เกษตรกรท่ีสังกดักลุ่มเกษตรกร และยงัไม่สังกดักลุ่มเกษตรกร 
มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีต่างๆไดม้าก
ขึ้น สามารถศึกษาหาความรู้ไดจ้าก INTERNET อีกทั้งประชากรท่ีศึกษาอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัเดียวกนั
สามารถติดต่อขอ้มูลข่าวสารกนัได ้ซ่ึงเกษตรกรท่ียงัไม่ไดส้ังกดักลุ่มก็มีแนวโน้มท่ีจะรวมตวักัน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่อไป รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี  10 

     4.4.4 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะ ของเกษตรกร

ท่ีมี รายได้/ผลตอบแทนจากการเลีย้งแพะท่ีแตกต่างกนั    
ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ      
ของเกษตรกร จ าแนกตามรายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง 

รายได้/ผลตอบแทนจากการเลีย้งแพะ 

ค่า t 

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากบั 60,000 บาท 

มากกว่า 
 60,000 บาทขึน้ไป 

(N=119) (N=98) 

ค่า 
เฉลีย่ 

SD ค่า 
เฉลีย่ 

SD 

1.ด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม  2.59 1.25 2.78 1.27 .365 
  1.1 ดา้นพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ 2.54 1.17 2.56 1.19 .145 
  1.2 ดา้นอาหารและการให้อาหารแพะ 2.21 1.10 2.70 1.10 3.295* 
  1.3 ดา้นโรคและการป้องกนัโรคภายในฟาร์ม 2.75 1.30 3.23 1.53 .2.49 
  1.4 ดา้นการตลาดและอ่ืนๆ 2.86 1.44 2.61 1.27 1.313 
2.ด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร  3.05 1.35 3.23 1.38 4.511 
  2.1 การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม 3.83 1.37 2.56 1.14 7.464* 
  2.2 ผูน้ าและคณะกรรมการกลุ่ม 2.63 1.50 3.32 1.60 3.256 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)      
 รายได้/ผลตอบแทนจากการเลีย้งแพะ  

 
 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง 

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากบั 60,000 บาท 

มากกว่า 
 60,000 บาทขึน้ไป  

(N=119) (N=98) ค่า t 
ค่า 
เฉลีย่ 

SD ค่า 
เฉลีย่ 

SD 
 

  2.3 การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 2.40 1.22 3.46 1.41 5.908 
  2.4 แนวทางการส่งเสริมให้กบัสมาชิก 3.32 1.33 3.58 1.39 1.417 
3. ด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะ 
ในพื้นท่ี  2.92 1.52 2.87 1.51 .450 
  3.1 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงแพะ
ของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ 3.35 1.65 3.21 1.53 .637 
  3.2องคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรม ตอ้งการ 2.48 1.39 2.53 1.50 .263 

ค่าเฉล่ียรวม 2.85 1.38 2.96 1.38 1.775 

                  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรท่ีมีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 60,000 บาท และเกษตรกร  

ท่ีมีรายไดม้ากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ดา้นอาหารและการใหอ้าหาร

แพะ และดา้นการท างานของคณะกรรมการกลุ่ม รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 10  

     1.ประเด็นด้านอาหารและการให้อาหารแพะ กล่าวคือเกษตรกรท่ีมีรายได้มากกว่า 

60,000 บาทขึ้นไป มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งสูงกว่าเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 60,000 บาท 

ทั้งน้ีเพราะตน้ทุนในการเล้ียงสัตว ์70-80 เปอร์เซ็นต์จะเป็นค่าอาหาร เกษตรกรท่ีมีรายได้สูงกว่า 

จ านวนแพะมากกว่า หรือฟาร์มท่ีมีขนาดใหญ่กว่า จึงเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะมากกกวา่ 

                  2. ประเด็นดา้นการท างานของคณะกรรมการกลุ่ม กล่าวคือเกษตรกรท่ีรายไดน้้อยกว่า

หรือเท่ากบั 60,000 บาท มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งสูงกว่าเกษตรกรท่ีมีรายได ้มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป 

ทั้งน้ีเพราะเกษตรกรท่ีมีรายไดย้งัไม่สูงนัก อาจจะเป็นเพราะเร่ิมตน้เล้ียงแพะ หรือพึ่งเป็นสมาชิก

ภายในกลุ่ม จึงมีความคาดหวงักับการท างานของคณะกรรมการกลุ่มท่ีสูงกว่า ท่ีเหลืออีก 8 เร่ือง 

เกษตรกรท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่แตกต่างกนั 



 
 

บทที ่5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
                  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่าย      
ผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู ในกลุ่มตวัอยา่ง 217 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
      5.1.1 ลกัษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร  

      เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 67.30 
และ 32.70 ตามล าดบั อายุเฉล่ีย 47.65 ปี จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็น
ร้อยละ 42.40 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 79.70 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 
4.84 คน เกษตรกรทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เกษตรกรส่วนใหญ่สังกดักลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 87.56 และยงัไม่ไดส้ังกดักลุ่มเกษตร คิดเป็น ร้อยละ 12.44 ต าแหน่งทาง
สังคมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 87.56 เกษตรกรมีขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อ          
ท าการเกษตร เฉล่ีย 25.49 ไร่ มีขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ เฉล่ีย 5.62 ไร่ เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอาชีพหลกั คือท านา/ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.20 มีอาชีพรองคือเล้ียงปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 
69.60  เกษตรกรมีรายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะในปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 60,577.63 บาท/ปี และ  
มีรายจ่ายในการเล้ียงแพะในปีท่ีผา่นมา เฉล่ีย 37,634.28 บาท/ปี  
     5.1.2 สภาพการเลีย้งแพะและการได้รับการส่งเสริมของเกษตรกร  
      เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงเร่ิมด าเนินการเล้ียงแพะในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 44.20 
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใในการประกอบอาชีพการเล้ียงแพะจากความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 75.12 ทั้งหมด
มีวตัถุประสงค์ในการเล้ียงแพะเพื่อจ าหน่าย มีจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม เฉล่ีย 29.87 ตวั/ฟาร์ม 
ส่วนใหญ่มีลกัษณะในการผลิตแพะแบบผสมผสานควบคู่กนัไป คิดเป็นร้อยละ 66.84 มีรูปแบบการ
เล้ียงแพะคือเล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ คิดเป็นร้อยละ 53.46 มีแปลงพืชอาหารสัตว ์
เฉล่ีย คนละ 3.36 ไร่ ให้อาหารแพะโดยใช้อาหารหยาบเสริมด้วยอาหารขน้ คิดเป็นร้อยละ 90.78     
มีลกัษณะของโรงเรือนหรือคอกเล้ียงแพะแบบยกพื้นมีร่อง คิดเป็นร้อยละ 82.95 แหล่งน ้ าท่ีน ามา
เล้ียงใชน้ ้ าประปา คิดเป็นร้อยละ 65.90 มีการเสริมแร่ธาตุแพะในคอกคิดเป็นร้อยละ 96.80 มีการท า
วคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือยแก่แพะ คิดเป็น ร้อยละ 89.95 โดยท าวคัซีนฯ 2 คร้ัง/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 78.24 มีการถ่ายพยาธิแพะ คิดเป็นร้อยละ 92.17 ค่าเฉล่ียในการถ่ายพยาธิ 2.87 คร้ัง/ปี มีการ
ให้ยาบ ารุงแก่แพะคิดเป็นร้อยละ 92.20 ทั้งหมดมีวิธีการผสมพนัธุ์แพะโดยใชพ้่อพนัธุ์ ลกัษณะการ
จ าหน่ายแพะ จ าหน่ายรูปแบบกลุ่มผ่านพ่อคา้คนกลาง คิดเป็นร้อยละ 87.56 โดยการชัง่น ้ าหนกัและ



 
 

เหมาเป็นรายตวั คิดเป็นร้อยละ 66.82 ใชแ้หล่งเงินทุนของตนเอง/ครอบครัวในการเล้ียงแพะ คิดเป็น
ร้อยละ 75.60 ได้รับความรู้เก่ียวกับการเล้ียงแพะจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 96.77 
รองลงมา  จากกลุ่มเล้ียงแพะ/เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ คิดเป็นร้อยละ 87.56 เกษตรกรมีปัญหาและ
อุปสรรคในการเล้ียงแพในระดบัท่ีนอ้ย พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 2.54 โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก คือปัญหาดา้นตน้ทุน ขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม พนัธุ์แพะเน้ือมีราคาแพง พนัธุ์และ
ขนาดแพะท่ีต้องการซ้ือมีจ ากัด และราคาอาหารข้นแพง มีค่าเฉล่ีย 3.02, 3.00, 2.90, 2.89, 2.67 
ตามล าดบั  

    5.1.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดหนองบัวล าภู   
พบว่าค่าเฉล่ียระดบัของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู 
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี ปัจจยัดา้นการเล้ียงและการจดัการฟาร์มแพะ มีค่าเฉล่ียรวม
ทั้งหมด 4.12, 3.65 และ 2.82 ตามล าดบั ดงัน้ี   

    5.1.3.1 ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร ต้องการผูน้ าท่ีดีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม กล่าวคือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยุติธรรม มีความ
รับผิดชอบและมีความจริงใจ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเสียสละอดทน และมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ คณะกรรมการกลุ่ม /เครือข่าย ควรสร้างบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม สร้างความน่าเช่ือถือและไว้วางใจในการท างาน มีการแบ่งงาน          
ให้สมาชิกช่วยท า และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ และใช้อ านาจในการตดัสินใจ
อยา่งถูกตอ้ง  

     5.1.3.2 ปัจจยัด้านการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเล้ียงแพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวใ์นพื้นท่ี กล่าวคือ ตอ้งการมีการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ทาง
วิชาการ เยีย่มเยยีนเกษตรกรสม ่าเสมอ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน มีการจดัทศันะศึกษา   
ดูงาน สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนเอกสารความรู้ด้านวิชาการ และให้ มีการบูรณาการ        
กบัหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ ในด้านองค์ความรู้/หัวขอ้การฝึกอบรม           
ท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ การตลาดและการจ าหน่าย การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
การจดัการเล้ียงดูแพะและการป้องกนัโรค 
     5.1.3.3 ปัจจัยด้านการเล้ียงและการจัดการฟาร์มแพะ กล่าวคือต้องการ การส่งเสริม      
ด้านการตลาดรองรับแพะให้เพิ่มขึ้น เช่นส่งเสริมการบริโภคเน้ือแพะในพื้นท่ี ด้านโรคและการ
ป้องกันโรค ต้องการ การเจาะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อ การท าวัคซีน ยกระดับฟาร์มให้ได ้          
การรับรอง GFM หรือฟาร์มปลอดโรค ดา้นพนัธุ์และการประบปรุงพนัธุ์ ตอ้งการยกระดบัสายเลือด
ของแพะภายในฟาร์ม มีสัดส่วนของพ่อพันธุ์ : แม่พันธุ์ภายในฟาร์มท่ีเหมาะสม มีการจัดการ          
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ใช้ประโยชน์พ่อพันธุ์ให้คุ ้มค่าโดยผูเ้ล้ียงแพะอาจประสานแลกเปล่ียนพ่อพันธุ์กันไปคุมฝูงอ่ืน       
เพื่อป้องกนัการผสมเลือดชิด  

    5.1.4 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายฯ จ าแนกตามสภาพการ
เลีย้ง สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 

     การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ จ าแนกตาม
สภาพการเล้ียง ลกัษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น                
4 ประเด็น ประกอบด้วยจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์ม ขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ สภาพ
การรวมกลุ่ม และรายไดผ้ลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ ท่ีแตกต่างกนัผลการศึกษาเป็น ดงัน้ี    

     5.1.4.1 เกษตรกรท่ีมีจ านวนแพะท่ีเล้ียงในฟาร์มท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภูแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ ดา้นองคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ  

     5.1.4.2  เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภูแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม และดา้นองคค์วามรู้/หวัขอ้การฝึกอบรมท่ีตอ้งการ  

     5.1.4.3 เกษตรกรท่ีสังกัดกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรท่ียงัไม่สังกัดกลุ่มเกษตรกร มีปัจจยั                
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
ไดแ้ก่ ดา้นโรคและการป้องกนัโรคภายในฟาร์ม   

    5.1.4.4  เกษตรกรท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั  มีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่าย     
ผูเ้ล้ียงแพะ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ดา้นอาหารและการให้อาหารแพะ 
และดา้นการท างานของคณะกรรมการกลุ่ม 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
     1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 
          1.1 หน่วยงานภาครัฐเช่น ปศุสัตว์จังหวดั พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวดั สหกรณ์
จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการเงิน เช่น ธ.ก.ส.ควรสนับสนุนและผลกัดนัให้เกิด
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู ้เล้ียงแพะอย่างครบวงจร ตั้ งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป             
เป็นผลิตภณัฑ ์จนกระทัง่จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
          1.2 น าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง
ความเขม้แข็งให้กับเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามผลของการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายฯ ในแต่ละปัจจยั
และในแต่ละดา้น 
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          1.3 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ทางโภชนาการเก่ียวกบั
เน้ือแพะ ตลอดจนวิธีการปรุงอาหารและเมนูต่างๆจากเน้ือแพะให้แก่ผูบ้ริโภคมากขึ้นเพื่อส่งเสริม
ใหผู้บ้รืโภคมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือแพะท่ีถูกตอ้ง และหนัมาบริโภคเน้ือแพะ เพิ่มขึ้น  
      2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางการการสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเพื่อการพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งมากขึ้ น เช่น การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล แปลงใหญ่ผูเ้ล้ียงแพะระดับอ าเภอ เครือข่าย      
ผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู หรือการพฒันาเป็นสหกรณ์ผูเ้ล้ียงแพะ ต่อไป ซ่ึงการศึกษาควร
ด าเนินการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นปศุสัตว์จงัหวดั สหกรณ์จงัหวดั ฯลฯ เป็นตน้



 

กติติกรรมประกาศ 

     การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู        
ในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี คณะผูวิ้จยัขอขอบคุณ นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบวัล าภู 
ท่ีให้การสนบัสนุนงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นอย่างดี และเจา้หน้าท่ีส านกังานปศุสัตวเ์ขต 4 ท่ีให้โอกาส
คณะผูวิ้จยัในสังกดัไดท้ าการศึกษาวิจยัและช่วยช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการ และขอขอบคุณ 
นายสุเทพ เหลาทอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตวม์หาสารคาม ดร.จิราภรณ์ หลา้ฤทธ์ิ   
ท่ีให้ค  าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจยั ขอบคุณเจ้าหน้าท่ี    
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ีช่วยรวบรวม          
และบันทึกข้อมูล จดัรูปแบบขอ้มูล ตรวจสอบข้อมูล นอกจากน้ีขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส านักงาน      
ปศุสัตว์อ  าเภอทุกอ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัหนองบัวล าภู ท่ีช่วยจดัเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นท่ี    
และช่วยเหลือในทุกๆดา้น จนท าให้การศึกษาวิจยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ศึกษาวิจัยฉบับน้ี คณะผูว้ิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่ บูรพาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชา           
ผูมี้พระคุณ และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะและผูส้นใจทุกท่าน 
 
 
         ฐิตินนัท ์วิเศษวงศา 
         มงักร บุญค า 
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 มานพ โชคดี. 2550. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์   
                                    กรณีศึกษากลุ่ม เกษตรกรเล้ียงสัตวต์ าบลคอรุม อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์.  
 รักษิณา สัตยช์าพงษ ์และรักธรรม พงษแ์กว้.2559 การศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริม 
                                      ความเขม้แขง็ของชมรมแพะ แกะ จงัหวดัลพบุรี ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัลพบุรี  
                                      แหล่งท่ีมา http://pvlo-lbr.dld.go.th/webnew/index.php/th/results/240-2017-09-11-14-50-51  
                                   15 มิถุนายน 2564 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงพางค า, ม.ป.ป. การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มชุมชน       
      แหล่งท่ีมา http://www.wiangphangkham.go.th/images/1206771081/4.pdf                     
                  15 มิถุนายน 2564 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                  www.dld.go.th 
สุธา โอมณี.2559 การศึกษารูปแบบการเล้ียงและวิถีการตลาดแพะเน้ือ กรณีศึกษาจงัหวดัสุราษฎธ์านี   
                   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎธ์านี  

     แหล่งท่ีมา khttps://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/12104/1/417913.pdf.  
     15 มิถุนายน 2564 

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบวัล าภู, 2563.รายงานเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ ระดบัปศุสัตวจ์งัหวดั.  
                  ส านกังานปศุสัตวห์นองบวัล าภู กรมปศุสัตว.์(เอกสารไม่ตีพิมพ)์ 
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http://person.ddc.moph.go.th/hrd/images/DATA/15.15082560.pdf
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แบบสัมภาษณ์ 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์ 

                     แบบสัมภาษณ์น้ี จดัท าขึ้นเพื่อ “ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่าย ผูเ้ล้ียงแพะ 
จงัหวดัหนองบวัล าภู” ของนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัหนองบวัล าภู และ นายมงักร บุญค า นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
นครราชสีมา ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณท่าน ท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสน้ี 

 ค าช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์น้ีใชส้ัมภาษณ์เจา้ของฟาร์มแพะ ซ่ึงจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลไดส้มบูรณ์มาก
ท่ีสุดกรุณาตอบค าถามทุกขอ้ โดยเติมขอ้ความหรือตวัเลขในช่องว่างหรือใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน (      ) 
ตรงกบัขอ้มูลตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 : สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิ ของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ ฯ  
1.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกร  
1. ช่ือ-สกุล ผูต้อบแบบสัมภาษณ์.........................................................................................................
บา้นเลขท่ี............หมู่ท่ี.............ต าบล......................................อ  าเภอ................................................... 
จงัหวดั..............................โทร...............................................(Facebook,Line)................................... 
2. เพศ   (       ) 1. ชาย    (       ) 2. หญิง  
3. อาย…ุ……………. ปี  
4. ระดบัการศึกษา 
 (       ) 1.ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา   (       ) 2.ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 (       ) 3.ประถมศึกษาปีท่ี 6   (       ) 4.มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 (       ) 5.มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (       ) 6.อนุปริญญา/ปวส. 
 (       ) 7.ปริญญาตรี    (       ) 8.ปริญญาโท 
 (       ) 9.ปริญญาเอก    (       ) 10.อ่ืน ๆ(ระบุ)....................... 
5. สถานภาพ 
 (       ) 1. โสด  (       ) 2. สมรส   (       ) 3. หยา่/หมา้ย 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด …………………คน  
7. ศาสนา 
 (       ) 1. พุทธ  (       ) 2. อิสลาม  (       ) 3. อ่ืนๆ ....................... 
8. การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 (       ) 1. ยงัไม่ไดส้ังกดักลุ่มเกษตรกร เป็นการเล้ียงแพะแบบรายเด่ียว 
 (       ) 2. สังกดักลุ่มเกษตรกร ............................................................................................. 
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9. ต าแหน่งทางสังคม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
  (       ) 1. เกษตรกรทัว่ไป    (         ) 2. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น/ผูใ้หญ่บา้น/สมาชิก อบต.,เทศบาล 
  (       ) 3. กรรมการกลุ่มเกษตรกร  (         ) 4. อาสาปศุสัตว,์หมอดินอาสา, 
  (       ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ).....................................   อาสาสมคัรเกษตร,อสม 
1.2 สภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกร 
1. ขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อท าการเกษตร (ทุกชนิด) จ านวน....................................... ไร่  
2. ขนาดพื้นท่ีถือครองเพื่อการเล้ียงแพะ จ านวน...................................... ไร่   
3. อาชีพหลกั (สร้างรายไดม้ากท่ีสุด, ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 (       ) 1.ท านา/ท าไร่  (       ) 2. ท าสวนผลไม/้พืชผกั  (       ) 3. ประมง  
  (       ) 4. เล้ียงปศุสัตว ์(ระบุชนิดเดียวเท่านั้น)................................................  
  (       ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................... 
4. อาชีพรอง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 (       ) 1. ท านา/ท าไร่  (       ) 2. ท าสวนผลไม/้พืชผกั  (       ) 3. ประมง  
  (       ) 4. เล้ียงปศุสัตว ์(ระบุทุกชนิดท่ีเล้ียง แต่ไม่ซ ้ากบัขอ้).............................................. 
  (       ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................. 
5. รายได/้ผลตอบแทนจากการเล้ียงแพะ (ขอ้มูลปี 2563 ทั้งปี) 

รายการ ปี 2563 (ม.ค – ธ.ค.) 
 1. จ าหน่ายพ่อ – แม่พนัธุ์แพะ ….……………………บาท 
 2. จ าหน่ายลูกแพะ ………………………บาท 
 3. จ าหน่ายแพะขนุ ………………………บาท 
 4. จ าหน่ายแพะปลดบาดเจ็บ ………………………บาท 
 5. จ าหน่ายมูลแพะ ………………………บาท 
 6. อ่ืนๆ ………………………บาท 

รวม .………………………บาท 
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6. รายจ่ายจากการเล้ียงแพะ (ขอ้มูลปี 2563 ทั้งปี) 
รายการ ปี 2563 (ม.ค – ธ.ค.) 

1. ค่าใชจ่้ายดา้นพนัธุ์แพะ  ….……………………บาท 
2. ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์การเล้ียง ………………………บาท 
3. ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารแพะ (อาหารหยาบ/อาหารขน้) ………………………บาท 
4. ค่ายา เวชภณัฑ ์แร่ธาตุ  ………………………บาท 
5. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง,แรงงาน) ………………………บาท 

รวม ………………………บาท 
 
ตอนท่ี 2 สภาพการเลีย้งแพะของเกษตรกร  
1. ปีท่ีเร่ิมด าเนินการเล้ียงแพะคือ พ.ศ.......................... 
2. แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (        )  1. เป็นอาชีพสืบทอดของครอบครัว 
 (        ) 2. มีความสนใจ 
 (        ) 3. การชกัชวน/เชิญชวน/ประชาสัมพนัธ์ 
 (        ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
3. วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงแพะ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (         ) 1. เพื่อจ าหน่าย              (         ) 2. เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (         ) 3. เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา          (         ) 4. เพื่อตอ้งการมูลแพะเป็นปุ๋ ย 
 (         ) 5. อ่ืนฯ ระบุ.................................. 
 
4. จ านวนแพะเน้ือท่ีเล้ียงปัจจุบนั.....................................ตวั  (ขอ้มูล ณ วนัท่ีสอบถาม) แบ่งเป็น 
 4.1 พ่อพนัธุ์แพะท่ีใชใ้นฟาร์ม 
 (         ) ไม่มีพ่อพนัธุ์แพะ 
 (         ) มีพ่อพนัธุ์แพะจ านวน........................ตวั  
 4.2 แม่พนัธุ์แพะ จ านวน...........................ตวั  
 4.3 แพะเลก็อายแุรกเกิด – หยา่นม.......................ตวั 
 4.4 แพะรุ่น  
 (       ) 1. เพศผู.้..............ตวั 
 (       ) 1. เพศเมีย...............ตวั 
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5. ท่านมีลกัษณะการผลิตแพะอยา่งไร ดงัต่อไปน้ี 
 (      ) 1. เล้ียงเพื่อผลิตลูกแพะ  (       ) 2. เล้ียงแพะขนุ 
 (      ) 3. จ าหน่ายพ่อแม่พนัธุ์  (       ) 4. ผสมผสานควบคู่กนัไป 
 (      ) 5. อ่ืนๆ 
6. รูปแบบการเล้ียงแพะ 
 (       ) 1. เล้ียงแบบขงัคอก (       ) 2. เล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ 
 (       ) 3. เล้ียงแบบไล่ตอ้น (       ) 4. เล้ียงแบบผกูล่าม 
7. ท่านมีแปลงพืชอาหารสัตวส์ าหรับแพะ 
 (       ) 1. ไม่มี  
 (       ) 2. มี พนัธุ์พืชอาหารสัตวท่ี์ปลูก ................................................... 
 
8. อาหารท่ีใชภ้ายในฟาร์มของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (        ) 1. อาหารหยาบ 
    (       ) 1.1 หญา้สด         (       ) 1.2 หญา้หมกั      (       ) 1.3 กระถิน  
    (       ) 1.4 อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 (        ) 2. อาหารขน้ อธิบายรายละเอียดการใช.้............................................................ 
 (        ) 3. อาหาร TMR อธิบายรายละเอียดการใช.้...................................................... 
9. ท่านมีโรงเรือนหรือคอกส าหรับเล้ียงแพะหรือไม่ 
 (       ) 1. ไม่มี 
 (       ) 2. มี สภาพและลกัษณะของคอกหรือโรงเรือน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (       ) 2.1 ไม่ยกพื้น 
  (       ) 2.2 ยกพื้นมีร่อง 
  (       ) 2.3 ยกพื้นไม่มีร่อง 
 
10.  ท่านมีน ้าสะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงแพะของท่านหรือไม่ 
 (       ) 1. ไม่เพียงพอ 
 (       ) 2. เพียงพอ แหล่งน ้าท่ีน ามาเล้ียง 
  (       ) 2.1 แหล่งน ้าธรรมชาติ อาทิ หว้ย หนองน ้า คลอง บึง บ่อน ้า 
  (       ) 2.2 น ้าฝนท่ีกกัเก็บไว ้
  (       ) 2.3 ประปา 
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11. ท่านมีการเสริมแร่ธาตุแพะในคอกหรือไม่ 
 (       ) 1. มี 
 (       ) 2. ไม่มี 
12. ท่านมีการท าวคัซีนป้องกนัโรค แก่แพะของท่านหรือไม่ 
 (       ) 1. ไม่มี      
 (       ) 2. มี ท าวคัซีนอะไร.......................................................... จ านวนคร้ัง/ปี 
  (       ) 2.1    1 คร้ัง/ปี 
  (       ) 2.1    2 คร้ัง/ปี 
  (       ) 2.1    อ่ืนๆ ระบุ.................... 
13. ท่านมีการถ่ายพยาธิแก่แพะของท่านหรือไม่ 
 (         ) 1. ไม่มี  (        ) 2. มี ระบุจ านวนคร้ัง.........../ปี 
 
14. ท่านเคยใหย้าบ ารุงแก่แพะของท่านหรือไม่ 
 (         ) 1. เคย 
 (         ) 2. ไม่เคย 
15. ท่านใชว้ิธีการผสมพนัธุ์แม่พนัธุ์แพะอยา่งไร 
 (         ) 1. ใชพ้่อพนัธุ์ 
 (         ) 2. ผสมเทียม 
 (         ) 3. ใชท้ั้งพ่อพนัธุ์และผสมเทียม 
16. ลกัษณะการจ าหน่ายแพะ  
 (       ) 1. จ าหน่ายดว้ยตนเอง ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
 (       ) 2. จ าหน่ายรูปแบบกลุ่ม ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
 (       ) 3. จ าหน่ายตรง ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
17. วิธีจ าหน่าย 
 (       ) 1. ชัง่น ้าหนกัอยา่งเดียว 
 (       ) 2  ชัง่น ้าหนกัและเหมาเป็นรายตวั 
18. แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเล้ียงแพะ  
 (       ) 1. ของตนเอง/ครอบครัว   (       ) 2. กูจ้าก ธ.ก.ส.  
 (       ) 3. กูจ้ากกองทุนหมู่บา้น  (       ) 4. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์
 (       ) 5. กูจ้ากกองทุนฟ้ืนฟู  (       ) 6. อ่ืนๆ(ระบุ).......................... 
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19. แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการเล้ียงแพะ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
แหล่งความรู้ เคย ไม่เคย 

1. เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์   
2. วารสาร   
3. โทรทศัน์   
4. วิทย ุ   
5. กลุ่มเล้ียงแพะ/เครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะ   
6. สถาบนัการศึกษาระบุ................................................   
7. อินเตอร์เน็ต (เช่น ศึกษาใน You Tube)   
8. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................   

20. ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเล้ียงแพะของท่าน 

สภาพปัญหาและอุปสรรค 
ระดับของปัญหา 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1. พนัธุ์แพะเน้ือมีราคาแพง      
2. พนัธุ์และขนาดแพะท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั      
3. สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้าท่วมขงั      
4. ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดั ไม่เหมาะสมกบัจ านวนแพะ      
5. ราคาอาหารขน้แพง      
6. แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั      
7. ไม่มีพื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้      
8. ผสมเทียมติดยาก      
9. ขาดแคลนแรงงาน      
10. ปัญหาดา้นตน้ทุน      
11. ขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม      
12. ประสบปัญหาโรคระบาด      
13. ไม่มีตลาดรองรับแน่นอน      
14. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการมาดูแล      
15. อ่ืนๆ ระบุ........................................      
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ตอนท่ี 3  ปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกับการด าเนินงานเครือข่ายผู้เลีย้งแพะจังหวัดหนองบัวล าภู 
3.1 ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม 
ค าช้ีแจง ท่านมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นการเล้ียงและการจดัการฟาร์มในแต่ละขอ้ เป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู ในระดบัใด  
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (  ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม 
ระดับปัจจัย 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

 (1). ด้านพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ      
1.  ราคาพอ่ แม่พนัธุ์แพะ      
2.  ระดบัสายเลือดของแพะในฟาร์ม      
3.  การผสมติดยากของแม่พนัธุ์      
4.  อายขุองพ่อพนัธุ์ท่ีใชใ้นฟาร์ม      
5.  สัดส่วนของพ่อพนัธุ์ : แม่พนัธุ์ในฟาร์ม      
6. การไดรั้บบริการผสมเทียม      

(2). ด้านอาหารและการให้อาหารแพะ      
1. พื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้ของเกษตรกร      
2. แหล่งหญา้ธรรมชาติ       
3. ราคาอาหารขน้ อาหาร TMR       
4. ราคาเมลด็พนัธุ์/ท่อนพนัธุ์พืชอาหารสัตว ์      
5. ราคาแร่ธาตุกอ้น       

(3). ด้านโรค และการป้องกนัโรคภายในฟาร์ม      
1. การเจาะเลือดตรวจโรค      
2. การถ่ายพยาธิภายนอก      
3. การถ่ายพยาธิภายใน      
4. ขาดฉีดวคัซีนป้องกนัโรคต่างๆ       

(4) ด้านการตลาดและอ่ืนๆ      
1. ราคาจ าหน่ายแพะ      
2. ช่องทางในการจ าหน่ายแพะ      
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3.2 ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร 
ค าช้ีแจง ท่านมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกรในแต่ละขอ้ เป็นปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู ในระดบัใด 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ( ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด=5 

มาก=4 ปาน
กลาง=3 

น้อย=2 น้อย
ท่ีสุด=1 

(1) การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม      
1. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการท างาน      
2. การสร้างบรรยากาศความอบอุ่น คุน้เคยและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม 

     

3. การใชอ้ านาจการตดัสินใจในการท างาน      
4. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จดัการ      
5. การแบ่งงานใหส้มาชิกช่วยท า      

(2) ผู้น าและคณะกรรมการกลุ่ม      
1. มีมนุษยสัมพนัธ์ (พูดคุยติดต่อส่ือสารและประสานงาน)      
2. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จดัการ และมี
ทกัษะในการประกอบอาชีพดา้นการเล้ียงสัตว ์

     

3. มีความรับผิดชอบและมีความจริงใจ      
4. มีความเสียสละและอดทน      
5. มีอุดมการณ์และซ้ือสัตยสุ์จริต      
6. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      
7. มีความคิดสร้างสรรค ์      

ปัจจัยด้านการเลีย้งและการจัดการฟาร์ม 
ระดับปัจจัย 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

3. ตลาดรองรับแพะ      
4. เงินทุน      
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ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด=5 

มาก=4 ปาน
กลาง=3 

น้อย=2 น้อย
ท่ีสุด=1 

8. มีความยติุธรรม      

(3) การด าเนินกจิกรรมกลุ่ม      
1. การบริหารเงินทุน และปันผลก าไรดว้ยความยติุธรรม      
2. การประชุมกลุ่ม      
3. การเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม      
4. การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม      
5. การปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม      

(4) การส่งเสริมให้กบัสมาชิก      
1. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมใหก้บัสมาชิก เพื่อใหมี้ความ
ซ่ือสัตยต์่อกนั มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มี
ความเห็นอกเห็นใจกนั มีความไวว้างใจกนั 

     

2. ส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัออมทรัพย ์ในรูปของเงิน เพื่อ
เป็นกองทุนของสมาชิกท่ีเดือดร้อน 

     

3. ส่งเสริมกิจกรรมการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของสมาชิกและชุมชน 

     

4. จดัใหมี้การจดัสรรสวสัดิการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ      
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งงเนทุน/การ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

6. ส่งเสริมการใชห้ลกัการสหกรณ์/กลุ่มในการด าเนิน
กิจกรรมของชมรม 

     

7. ส่งเสริมและพฒันาปริมาณ และคุณภาพการผลิตใหก้บั
สมาชิกของกลุ่ม 

     

8. ส่งเสริมและพฒันา การเพิ่มมูลค่าผลผลิตใหก้บัสมาชิก
ของกลุ่ม 

     

9. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการใหค้วามรู้       
ทั้งการจดัฝึกอบรม ศึกษาดูงานในสถานท่ีต่างๆ  

     

10. ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัใหมี้ท่ีตั้งของชมรม      
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3.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้แพะในพื้นท่ี 
ค าช้ีแจง ท่านมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะในพื้นท่ี เป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเครือข่ายผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัหนองบวัล าภู ในระดบัใด 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ( ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะในพื้นท่ี ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด=5 

มาก=4 ปาน
กลาง=3 

น้อย=2 น้อย
ท่ีสุด=1 

(1) การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเลีย้งแพะของเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ 
1. การฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางวิชาการ      
2. การสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลิต      
3. การเยีย่มเยยีนเกษตรกร      
4. การสนบัสนุนเอกสารความรู้ดา้นวิชาการ      
5. การจดัทศันะ ศึกษา ดูงาน      
6. การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน      
7. การประสานงานดา้นเครือข่ายและการตลาด      
8. การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน      

(2) องค์ความรู้/หัวข้อการฝึกอบรมท่ีต้องการ      
1. พนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์      
2. การผสมเทียม      
3. อาหารและการใหอ้าหารแพะ      
4. การจดัการเล้ียงดูแพะระยะต่างๆ       
5. การจดัท ามาตรฐานฟาร์ม      
6. การท าฟาร์มปลอดโรค/คอกกกัสัตว ์      
7. โรคและการสุขาภิบาลภายในฟาร์ม      
8. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย      
9. การตลาดและการจ าหน่าย      
10. การแปรรูป      
11. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน      
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ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................... 

 

ลงช่ือ..........................................ผูต้อบแบบสัมภาษณ์  ลงช่ือ............................................ผูส้ัมภาษณ์ 

      (..............................................)           (..................................................) 

                         วนัท่ี............เดือน......................พ.ศ............ 


